TEATRO SÁ DA BANDEIRA
4 DE JUNHO
21H00
Lisboa, num consultório de psiquiatria, nos finais dos anos 70 do século passado, encontramos o Dr. Correia, um conceituado psiquiatra. Tudo começa numa entrevista de
emprego em que ele tenta seduzir uma candidata a secretária, a menina Sónia Santos. Como parte da entrevista, consegue persuadi-la a despir-se para um “suposto” exame
médico. A situação torna-se mais caricata, quando entra a D.Tuxa, a mulher do médico. Rapidamente, o Dr. Correia, esconde a menina atrás de um biombo e começa aqui um rol
de trocadilhos para esconder a menina de quem entra no consultório (e vai entrar muita gente). No entanto a D.Tuxa também está a ser seduzida e chantageada por Nuno
Ricardo, paquete do hotel, onde ela estivera nessa noite e a quem prometera o tal lugar de secretário. Entretanto, o consultório é alvo de uma inspeção realizada pelo Ministério
da Saúde, liderada pelo Dr.Ventura, que parece ter menos saúde mental do que muitos pacientes que ali entram, revelando o caos em que o consultório se encontra. Tentando
pôr cobro à confusão instalada, aparece ainda um Polícia muito conservador, que sem saber como, acaba vestido de mulher. No final de tudo isto e depois de muitas trocas de
roupa, tiros, comprimidos e uma estátua do General Humberto Delgado, teremos um desenlace surpreendentemente ternurento e familiar, ainda que provavelmente, vão todos
presos…!

M/16 ANOS
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

18,00 €
19,50 €
20,00 €

PLATEIA

16,00 €
17,50 €
18,00 €

TRIBUNA

14,00 €
15,50 €
16,00 €

LUGARES LIMITADOS!

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 24 DE MAIO
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 – 24 DE MAIO)
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.

