
 

                                                     

 

  

FOLHA INFORMATIVA Nº  2                                                                de 20/10/2021. 
                               
Visto por:............................................................................................................................................................... 

 

“ESPERO POR TI NO POLITEAMA” 
Um espectáculo de Filipe La Féria 

 

Dia 20 de Novembro de 2021 (Sábado) 

      
 

 

     A Casa do Pessoal do Centro Hospitalar de Coimbra convida-o (a) a assistir a mais 

uma grande Revista do talentoso Filipe La Féria. “Com um elenco de jovens estrelas, 

como o maravilhoso FF, a magistral Paula Sá, a magnífica Filipa Cardoso, o 

extraordinário Filipe de Albuquerque, o hilariante João Frizza, a escultural Bruna 

Andrade, o impagável Jonas Cardoso e os talentosos Élia Gonçalez e Paula Miguel 

Ferreira, “Espero por ti no Politeama” é um hino à vida e à alegria de sermos 

portugueses” (Filipe La Féria). 

     O almoço-buffet livre (à discrição) – promete satisfazer os mais exigentes. 
 
ra 

PROGRAMA 

   Às 9,15 horas, saída de Coimbra (Praça da República). Viagem por Pombal, Leiria (paragem na área 

de serviço). Continuação para Lisboa, onde um bom almoço – buffet, à discrição – nos espera. Após o 

almoço, tempo livre. Às 17 horas, início do espectáculo no Teatro Politeama. No fim, regresso a Coimbra 

(paragem em trânsito), com chegada prevista para cerca das 23 horas. 
     

 

 

 

PREÇO: 
 
 

Sócios da Casa do Pessoal do CHC e familiares directos – 49 € 

Não Sócios – 54 € 
 

O preço inclui: a viagem em autocarro, o bilhete para o espectáculo e o almoço. 
 

As inscrições são nominais e, até 27/10/2021, exclusivamente para sócios da nossa Casa do Pessoal e 

familiares directos (descendentes, ascendentes e cônjuge), os quais deverão pagar até àquela data; os não 

sócios que se inscrevam ficarão em lista de espera até 28/10/2021, data a partir da qual ocuparão os lugares 

disponíveis. 
 

As inscrições estão já abertas, devendo ser feitas na Sede da Casa do Pessoal do CHC (Hospital dos Covões), 

pessoalmente, por telefone (239814425 e 933463244) ou para o e-mail: casadopessoal.chc@gmail.com. 
 

O pagamento poderá ser feito presencialmente na Sede da Casa do Pessoal (qualquer dia útil das 

14:30 às 22 horas) ou para o NIB da mesma: 0035 0740 0001 2835 4307 8. 
 

 

Importante: No autocarro e no Teatro é obrigatório o uso de máscara. 
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