
Casino Estoril prolonga até 7 de Novembro 

ciclo de comédia “Monólogos do Pénis”  
 

Com o Auditório sucessivamente esgotado, o espectáculo “Monólogos do Pénis” continua 

a divertir os visitantes do Casino Estoril. Nesta comédia para ambos os sexos, Ricardo 

Carriço e Ricardo Castro demonstram uma singular cumplicidade, revelando, “o que, 

realmente, os homens falam sobre as mulheres”. Trata-se de um imperdível ciclo de bom 

humor que se prolonga, até ao próximo dia 7 de Novembro.  
 

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 actores 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! A adaptação do texto à actualidade cá do Burgo, foi entregue ao 

génio criativo e irreverente do nosso Luis Filipe Borges. 

 

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  | Produção 

Artística: Ponto G Produções. 
 

O Auditório do Casino Estoril acolhe, até 7 de Novembro, a peça “Monólogos do 

Pénis”. O ciclo de representações decorre, de quinta-feira a sábado, às 21 horas, e aos 

domingos às 18 horas. M/16. 

Preços: de Quinta a Sábado - 15€ / Domingos - 13€ 
 

Bilhetes disponíveis: 

Bilheteira do Casino Estoril, FNAC, CTT, Worten e online aqui ticketline.pt 

Reservas: tlf. 214 667 708 | 1820 [24h] 

+Info  www.monologosdopenis.pt | info@monologosdopenis.pt | tlm 910 044 662  

www.instagram.com/monologosdopnis | www.facebook.com/monologosdopnis 

 

Cumprindo as orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde, será obrigatória 

utilização de máscara bem como a compra de lugares individuais, assegurando o 

distanciamento social. 

https://ticketline.pt/evento/monologos-do-penis-57072
http://www.monologosdopenis.pt/
mailto:info@monologosdopenis.pt
http://www.instagram.com/monologosdopnis
http://www.facebook.com/monologosdopnis


 

É de salientar que, o Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” 

do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean 

Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ. 
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