
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
 

26 DE JUNHO 
 

21H00  
 

Bernardo sabe que a sua mulher, Júlia o engana. Engendra uma maneira de vingar os seus ciúmes. Por telegrama convida o amante, Roberto para ir a sua 
casa, assinando o telegrama em nome da mulher. No frente a frente entre os dois, Bernardo dá-lhe duas opções; ou o mata ou dorme com a mulher de 

Roberto. Depois de algumas hesitações Roberto concorda com a segunda opção. Bernardo marca para essa mesma noite um jantar em sua casa e de Júlia 
com o objetivo de conhecer Julieta, mulher de Roberto. O jantar vai assim juntar os quatro mais a empregada, Maria Luisa. Mas Roberto em vez de levar sua 

verdadeira mulher, leva uma amiga aventureira, desinibida, mais nova e muito atraente a fazer-se passar por sua mulher… Durante as várias peripécias, 
incómodos, paixões que o jantar suscita aparece mais uma personagem.  

A verdadeira mulher de Roberto. Estão lançados os ingredientes desta louca comédia de portas. Como é que vai acabar?  
Nunca se sabe… Sabemos que quase todos mentem… mas será que todos traem? 

 
M/ 12 ANOS 

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

 
 

Preços:  
 CADEIRAS DE 

ORQUESTRA 
TRIBUNA GALERIA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 23,00 € 20,50 € 14,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       24,50 € 22,00 € 15,50 € 
Não Sócios Clube PT  25,00 € 22,50 € 16,00 € 

 
NOTA: TODOS OS SÓCIOS PAGANTES (EFETIVOS, AUXILIARES, PRATICANTES E BENEFICIÁRIOS) CASO AINDA NÃO TENHAM USUFRUIDO,  

PODEM DESCONTAR NESTE EVENTO O VOUCHER DE 5€ QUE ESTÁ A SER ATRIBUIDO PELO CLUBE PORTUGAL TELECOM  
 

 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 9 DE JUNHO 

 

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: 
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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