
 

 
 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
 

26 DE FEVEREIRO 
 

21H00 
 

A comédia que revela o que, realmente, os homens falam sobre as mulheres” 
As mulheres [gajas] sempre tiveram muita curiosidade em saber o que os homens [gajos] conversam,  

quando se juntam à volta de uma mesa num bar…Simples não é? 
Está então lançado o mote para umas boas gargalhadas na comédia “Monólogos do Pénis”. 

Uma conversa entre dois amigos, que desvenda o que os homens silenciam quando as mulheres estão presentes.  
Os seus desejos, preferências e inquietações. 

Confissões entre um “fura-vidas” vendedor de automóveis e um “sofisticado” jornalista e escritor. A experiência de vida de cada um destes amigos dão o mote 
para uma conversa em que falam abertamente e refletem sobre a alma feminina e o corpo da mulher, muitas vezes até sem usarem palavras para o definir?! 

Um retrato de comportamentos, através de dois discursos bem distintos... 
Vamos ouvir questões relacionadas com sexo, o desempenho na cama, vantagens e desvantagens do casamento e do divórcio, fetiches, conquistas e desejos 

relacionados com detalhes anatômicos, entre outros… Ah, é verdade! E ainda mais conversa sobre sexo… 
Santiago e Guilherme, são os dois amigos, interpretados pelos atores Ricardo Carriço e Ricardo Castro, no premiado texto de Carlos Eduardo Novaes. 

A peça é um fenómeno de audiências no Brasil, vista por mais 1,5 milhões de espectadores e esteve em cena durante mais de uma década! 
 

Ficha Técnica: 
Elenco: Ricardo Carriço e Ricardo Castro 
Texto original: Carlos Eduardo Novaes 

Texto adaptado: Luis Filipe Borges 
Encenação: Paulo Cintrão 

Sonoplastia e operação de som: Jorge Pires 
Desenho de iluminação: Paulo Santos 

Produção executiva: Pedro Nunes 
Direção de produção: Diogo Santos 

 

Classificação Etária – m/16 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 CADEIRAS DE 

ORQUESTRA 
PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 15,00 € 13,00 € 12,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     16,50 € 14,50 € 13,50 € 
Não Sócios Clube PT  17,00 € 15,00 € 14,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 10 DE FEVEREIRO 
 

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 – 10 DE FEVEREIRO) 
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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