
 

 
 

COLISEU DO PORTO AGEAS 
 

29 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

21H30 
 

Classificação Etária – m/12 
 

Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello sobem aos palcos para nos trazerem uma comédia musical onde irão interpretar, cada um, mais de cinco personagens.  
O público acompanhará esta divertida e surpreendente história e as suas frenéticas trocas de personagens. 

Tudo se passa num cruzeiro de luxo, com destino à Antártida, onde Luna de Palma, uma famosa actriz (Cláudia Raia) e Roberto Rinaldi, um famoso escritor 
(Jarbas Homem de Mello), irão, sem contar, encontrar-se após um difícil processo de separação. Ambos procuravam a tranquilidade de um cruzeiro para se 

recuperarem da escandalosa separação! Só não podiam imaginar a mirabolante reviravolta que o destino lhes preparava! 
O que acontece quando um grande amor se torna numa quase obsessão? Neste caso, pode apostar, em muitos ciúmes, mentiras, situações inusitadas e, mais 

que tudo, numa trama muito divertida e cheia de reviravoltas.  
Esta é a receita da comédia musical Conserto para Dois, numa interpretação brilhante de Claúdia Raia e Jarbas Homem de Mello. 

Apertem os cintos porque, apesar de não ser um avião, turbulência é o que não vai faltar neste cruzeiro! Bem-vindos ao Sinfonia dos Mares! 
 

FICHA TÉCNICA 
Elenco: Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello 

Texto: Anna Toledo 
Encenação: Jarbas Homem de Mello 

Canções: Thiago Gomes, Tony Luchhesi e Anna Toledo 
Direção Musical: Tony Lucchesi 

Produção: Plano 6 e Raia produções 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

Preços:  
 CADEIRAS DE 

ORQUESTRA 
1ª PLATEIA TRIBUNA 

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

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

13 DE FEVEREIRO DE 2020  
 

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 – 13 DE FEVEREIRO): 
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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