
 

 
 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
2 DE NOVEMBRO DE 2019 

21H30 
 

Classificação Etária – m/14 
 

Um encontro entre dois gigantes do palco e da comédia em mais um aguardado regresso da Treta.  Ana Bola junta-se a José Pedro Gomes e juntos 
levam Casal da Treta ao palco do Teatro Sá da Bandeira.  A igualdade de género é uma treta, mas isso vai mudar! Ou será que não?  Se até agora 
isto era um “clube de cavalheiros” bem-falantes,  CASAL DA TRETA marca a estreia de Détinha (Ana Bola), a mítica mulher de Zezé (José Pedro 

Gomes).  Décadas de vida em comum recordadas na medida do possível: os estafermos dos filhos,  o bairro onde sempre despejaram o lixo, o 
casamento que só quem foi lá é que o esqueceu.  Do poliamor ao fitness, da "prótese" da próstata ao “forno” uterino, este casal não tem tabus.  

Mas Zezé e Détinha têm alguns segredos um do outro...   
Lamentavelmente (ou lamentavelmentemestes, diria Zezé), os portugueses vão ter de os saber. Que treta. 

 
Texto Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins  

Encenação Sónia Aragão  
Música original Bruno Vasconcelos e Nuno Rafael  

Desenho de Luz Luís Duarte 
Produção Força de Produção 

Com Ana Bola e José Pedro Gomes 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

NOTA:  Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar. 
 

Preços:  
 CADEIRAS DE 

ORQUESTRA 
PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)  

18,00 € 
 

16,00 € 
 

14,00 € 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 19,50 € 17,50 € 15,50 € 

Não Sócios Clube PT  20,00 € 18,00 € 16,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 17 DE OUTUBRO 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, indicação dos lugares que pretende e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 17 DE OUTUBRO): 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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