
 

 
 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
26 JANEIRO 

21H00  
 

5 anos depois de um espetáculo que fez 25 mil espectadores em 2 meses, os três amigos estão de volta! 
Há 5 anos: o Raminhos esperava a 3ª filha, o Horácio era o pai divorciado, e o Borges andava livre e solto... 

Agora, o último é casado e pai, o do meio reencontrou finalmente o amor, e o primeiro vive um conflito entre o seu velho e o seu novo Eu. 
O que mudou em 5 anos, foi o mundo ou foram eles? Ou o mundo deles? 
Sem reservas, sem medos (e devidamente desinfetados e de máscara),  

esta tripla usa a desculpa de um passeio higiénico e regressa para uma segunda dose. 
Um espetáculo com drama, ação, suspense, politicamente incorreto, humoristas pela verdade,  

porcarias que os homens inevitavelmente dizem ou fazem e - com alguma sorte, se tiver tempo... - Comédia. 
Garantia: voltar para junto de quem nos faz sentir melhor, o Palco e o Público. 

3 amigos, 3 formas de ver a vida, 3 comediantes a fazer tempo à espera da vacina. 
 

Informação Adicional: 
Apresentação obrigatória de certificado de testagem/ vacinação/ recuperação à covid19. 

Não serão aceites auto-testes/ testes rápidos. 

 

M/16 ANOS 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 CADEIRAS DE 

ORQUESTRA 
PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 18,00 € 16,00 € 13,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:       19,50 € 17,50 € 14,50 € 
Não Sócios Clube PT  20,00 € 18,00 € 15,00 € 

 

LUGARES LIMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 12 DE JANEIRO 

 

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 – 12 DE JANEIRO) 
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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