
Aveiro  234428338 | Coimbra 239853090
Figueira da Foz  233424067 

Viagem de autocarro, entrada no Museu da Arte Contemporâ-
nea e bilhete para o Musical

INCLUI

DESLOCAÇÃO

N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

1. Sócios, cônjuges e familiares diretos -  50,00 €
2. Outros - 60,00€

 Sócio  Outros 

 Numerário  Cheque 
  

 
 
 Nº 
 
 
 Banco 
 

 Data 
 

CUSTOS/INSCRIÇÕES

Lisboa: Museu de Arte Contemporânea | Teatro Trindade: “Chi-
cago”

4 de outubro de 2019

PRAZO DE INSCRIÇÃO

Aveiro ............................... Lusitaniagás ............................................... 7h 15m
Coimbra .......................... Casa do Sal (frente à Honda) ........... 8h 15m

ORGANIZAÇÃO

707 201 175
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Inscrições limitadas.
Inscrições registadas por ordem de chegada, com prioridade 
aos associados.
Pagamento no momento da inscrição.
1. Sócios, cônjuges e familiares diretos -  50,00 €
2. Outros - 60,00€

LOCAIS DE VISITA

707 201 175

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

De Chicago
ao Chiado, 

ao sabor do musical 
e da arte contemporânea

do Museu!

INSCRIÇÕES ATÉ 4/OUTUBRO/2019

19 de OUTUBRO
2019

Devolver impreterivelmente
até 4 de outubro 

para a Delegação  da sua área de residência.



AVEIRO
Av. Lourenço Peixinho nº97 - 2º E
3800-165 Aveiro
Tel: 234 428 338 Fax: 234 423 355 | aveiro@spzc.pt

COIMBRA
Rua Antero de Quental nº 9
3000-032 Coimbra
Tel: 239 853 090 Fax: 239 832 523 | coimbra@spzc.pt

FIGUEIRA DA FOZ
Av.25 de Abril, Praceta Zeca Afonso nº2 R/Ch
3080-086 Figueira da Foz
Tel: 233 424 067 Fax: 233 422 688 | figueiradafoz@spzc.pt

DELEGAÇÕES POR ÁREA DE RESIDÊNCIA
PROGRAMA

07h15 - Saída de Aveiro (Lusitaniagás)
08h15 - Saída de Coimbra (Casa do Sal, junto à Honda)
11h30 - Visita ao Museu Nacional de Arte Contemporânea
12h30 - Almoço e tempo livre para atividades de caráter 

pessoal
16H30 - Teatro Trindade, Musical “Chicago”
19H00 - Regresso a casaO Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do 

Chiado  foi fundado por decreto da República em 26 de 
maio de 1911. Nasce assim da divisão do antigo Museu 
Nacional de Belas-Artes em Museu Nacional de Arte 
Antiga, que herdou daquele as obras realizadas até 1850 
e continuou instalado no Palácio das Janelas Verdes, 
e em Museu Nacional de Arte Contemporânea, consti-
tuído por todas as obras posteriores a esta data, tendo 
sido instalado no Convento de S. Francisco, num espaço 
vizinho da Academia de Belas Artes. Ao organizar-se 
uma rede museológica, articulada ao longo do país, 
cumpria-se um projeto de modernidade desenvolvido 
pelo ideário oitocentista de livre esclarecimento dos 
cidadãos, dotando o país com os instrumentos necessá-
rios à salvaguarda e revelação da arte nacional. Inédita 
e pioneira, no contexto internacional, terá sido a criação 
de um museu de arte contemporânea.

A instalação, ainda que a título provisório, do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea no Convento de S. 
Francisco vinha simbólica e oportunamente situá-lo na 
zona frequentada pelas tertúlias das gerações repre-
sentadas no museu. Ocupava os antigos salões onde as 
exposições dos românticos e naturalistas haviam tido 
lugar, em espaços anexos ao convento.

Passado nos loucos anos 20, Chi-
cago conta-nos a história de duas 
rivais de vaudeville, acusadas de 
assassínio. Velma, uma estrela de 
clubes noturnos, cumpre pena por 
ter morto o marido e a irmã, depois 
de os apanhar juntos; Roxie, uma 
ambiciosa corista, foi parar atrás 
das grades por matar o amante. 
Ambas, socorrem-se dos serviços 
de Mama Morton, a chefe das 
guardas prisionais, e do astuto ad-
vogado Billy Flynn, para criarem um 
frenesim mediático e prepararem o 
seu regresso em grande, ao mundo 
do showbiz. 
Chicago é um dos musicais com 
maior sucesso no mundo. Baseado 
numa peça de teatro com o mesmo 
nome, escrita pela repórter Mau-
rine Dallas Watkins, o musical foi 
distinguido com 6 Prémios Tony e 
seis Óscares para a adaptação para 
cinema de Rob Marshall. A produ-
ção original, coreografada por Bob 
Fosse, estreou-se na Broadway em 
1975 e teve mais de 900 apresenta-
ções, tendo percorrido mais de 24 
países e sendo interpretado em 12 
línguas diferentes.

MUSICAL


