
 

 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
Sala Estúdio latino 

 

24 DE outuBRO DE 2020 
 

22H00 
 

Classificação Etária – M/16 
 

Ana Arrebentinha iniciou a sua carreira artística profissional em Janeiro de 2012 no Teatro com o encenador José Lobato.  
Natural da Amareleja, é a alentejana do momento. 

Ana é uma brilhante contadora de anedotas. A sua energia em palco verdadeiramente contagiante e o seu talento,  
valeram-lhe já vários convites para diversos programas de televisão e para partilhar palcos com alguns dos maiores nomes da comédia nacional. 

COISAS DE MULHERES é o seu novo espetáculo.  
São histórias da condição feminina na aparente vulgaridade do quotidiano de todas as mulheres num espetáculo hilariante e único. 

Em cima de um palco são expostas todas as questões às quais nenhuma mulher é indiferente e das quais nenhum homem sai como inocente. 
As dietas, os filhos que existem ou não, as roupas, os casamentos, o sexo e muitos mais temas serão abordados de forma crítica e atípica. 

“Coisas de Mulheres” é um monólogo intensamente humorístico na abordagem que faz ao universo feminino.  
Interpretado por Ana Arrebentinha decerto levará a espectadora, e não menos o espectador, a rever-se nas situações relatadas como quem ri ao espelho. 

 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

Preços:  
 Bilhetes 

s/ lugares 
marcados 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 8,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       9,50 € 

Não Sócios Clube PT  10,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 8 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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 8 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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