
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
 

17 DE MAIO DE 2019 
 

21H30 
Dois amigos de longa data decidem debater a sempre polémica temática do papel do homem na nossa sociedade e as suas ramificações com tudo 

o que o rodeia, com tudo o que se mexe… mulheres incluídas.Regabofe, Rabos, Carros, Futebol, Copos, Porrada, Mariquices versus Machices, 

Gajas e, claro, Mulheres, serão alguns dos vários temas aflorados (esta palavra não é de macho). A melhor forma que encontraram para abordar o 

abominável mundo do homem foi organizar uma “Conferência de e para Machos”, denominada FAZ-TE HOMEM, onde irão expor as suas 

indignações, receios, traumas, medos, frustrações, no fundo, o que os apoquenta. (outra palavra que não é de macho!). Tudo condimentado com 

muito humor e… amor pelas mulheres, claro. Mas também com ódio e… amor pelas mulheres, claro! 

Os espectadores, sem saberem, serão participantes desta “Conferência de e para Machos” e poderão ser chamados a intervir, dando o seu 

importante contributo para uma sociedade mais…, digamos, mais… masculina, vá! 

Classificação Etária – m/12 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

 

Preços:  
 

2ª PLATEIA 
CADEIRAS DE 
ORQUESTRA 

TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 20,50 € 25,50 € 23,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     22,00 € 27,00 € 24,50 € 
Não Sócios Clube PT  22,50 € 27,50 € 25,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 2 DE MAIO 2019 
 

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, lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS 
(até à data limite das inscrições – 2 DE MAIO): 

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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