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938 109 644

BYFURCAÇÃO
OBJECTIVOS
Criar e levar ao público
diferentes formas de arte,
com destaque para o teatro.
Criação de espectáculos que
possam percorrer o país
todo nos mais diferentes
espaços, seja em salas de
aulas, auditórios ou espaços
alternativos.
Aproximação do artista ao
público. Pretendemos que
esta barreira seja cada vez
menos visível.
Entretenimento e também
informação. Além dos
espectáculos mais
recreativos temos também
uma base de espectáculos de
sensibilização para algumas
temáticas importantes, como
a alimentação, o abandono
dos animais e as questões
ambientais.

HISTÓRIA
A bYfurcação é uma companhia de teatro
profissional com sede em Sintra, nascida em
meados do ano de 1998.
Desde a sua criação, a bYfurcação tem
apostado em propostas vanguardistas, num
registo estético assumidamente minimalista.
O destaque vai para a dramaturgia clássica
com grande ênfase nos textos clássicos
infantis.
Além do teatro para a infância e para público
em geral, a bYfurcação participa ainda em
várias recriações históricas e temáticas e
marca uma forte presença no Teatro de
Improviso em Portugal.
Em 2019, a Byfurcação criou o Festival
Imaginário, o primeiro festival de artes
performativas para famílias. Com o lema
Artes - Família - Natureza, o festival foi um
grande sucesso junto do público.
Com espetáculos que chegam a ter mais de
17.000 espectadores por carreira, a
bYfurcação conta com um percurso de 20
anos de sucesso a criar cultura.

TEATRO
INFANTIL

D.QUIXOTE DE LA MANCHA
e seu amigo Sancho Pança
SINOPSE:
A nossa história passa-se em La Mancha, daí o nome do nosso
herói, D. Quixote de La Mancha. Este nosso fidalgo da triste figura,
vai deambulando pelas terras quentes de Espanha, à procura de
dar justiça às injustiças. Como todos os grandes cavaleiros, o
nosso tem um corcel digno – Rocinante - um escudeiro não tão
submisso - Sancho Pança - e uma amada inatingível - Dulcineia
del Toboso.
Mas muitos dizem que Dom Quixote é louco, nós acreditamos que
a realidade existe apenas no olhar de quem a vê.

PROPOSTA:
PROPOSTA:
PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

Disponível para
circulação.

Duração: cerca de
50 minutos.
Classificação: M/6
VALOR: 1.500.00€
(valor para um máximo 100
pessoas)

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/d-quixote-de-la-mancha.html

JO Ã O

e o Pé de Feijão
SINOPSE:
A aventura surpreendente de João que após trocar a sua
vaquinha por feijões mágicos vê a sua modesta vida com a mãe
completamente alterada. Encontra um gigante, há sacos de
moedas, uma galinha que põe ovos de ouro, uma harpa falante,
entre outras surpresas.
O jogo teatral é lúdico e apelativo, sobretudo para os mais
pequenos que são transportados para o mundo de João,
apelando à imaginação e participação de todos.

PROPOSTA:
PROPOSTA:
PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/joaoeopedefeijao.html

A verdadeira história de

O PEDRO E O LOBO
SINOPSE:
Pedro é um menino, que quer apenas que lhe
dêem atenção. No entanto parece que anda tudo
muito ocupado. O Pedro após estar entediado,
usa artimanhas para que os seus pais e avós vão
ter com ele. Infelizmente um lobo aparece, e o
resto são estórias...

PROPOSTA:

PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/opedroeolobo.html

VOLTA AO MUNDO EM
80 DIAS
SINOPSE:

Philleas Fogg vai dar a volta ao mundo em 80 dias. Vai visitar os
lugares mais exóticos do nosso planeta, conhecer novos povos,
novas culturas. Vai viajar de comboio e de barco. E vai ser bemsucedido, vai uma aposta? Será o metódico Phileas Fogg, com a
ajuda do seu mais recente criado Passepartout, capaz de ganhar
a aposta e atravessar o planeta em apenas 80 dias? Viaje
connosco nesta fantástica aventura.
O nosso objectivo com este espectáculo é dar a conhecer, ao
público infanto-juvenil, uma das obras mais marcantes da
literatura mundial.

PROPOSTA:
PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/volta-ao-mundo-em-80-dias.html

TEATRO
PARA
BEBÉS
"COM A CABEÇA NAS NUVENS"

COM A CABE Ç A
NAS NUVENS
SINOPSE:
Como será viver numa nuvem? Que sons ouvimos? Que cheiros?
Que cores vemos? O que sentimos?
Nesta viagem sensorial, dois atores e o público partem à
descoberta de um mundo onde a imaginação é o limite.
Neste espectáculo de teatro e música para famílias com bebés
prometemos ficar com a cabeça nas nuvens.
Venham daí! Nesta nuvem cabemos todos com a nossa
imaginação.

PROPOSTA:

PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/comacabecanasnuvens.html

TEATRO
DE
IMPROVISO
"A BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES"

"CONTA-ME ESTÓRIAS"

A BRANCA DE NEVE
e os sete anões
SINOPSE:
Vamos contar a história da Branca de Neve, mas vamos
precisar da ajuda de todos. Utilizando o método do teatro
de improviso, as sugestões e as propostas do público irão
servir para contarmos uma história inteiramente nova e
nunca vista. Nesta sinergia não são só os actores que
actuam, todos participam e têm a oportunidade de contar,
construir ou até viver a história que está a ser criada.

PROPOSTA:
PROPOSTA:

PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/abrancadeneveeosseteanoes.html

CONTA-ME EST Ó RIAS
SINOPSE:
Qual é a tua história preferida? A Cinderela? O Capuchinho
Vermelho? A Bela Adormecida? Ou então imagina a história
que sempre imaginaste ver contada, mas que não existe.
Aqui terás a oportunidade de a ver, ouvir e até participar.
Este é um espectáculo com grande imaginário onde todos
podem escolher o que querem ver.
Uma história onde o próprio público é apanhado de
surpresa e impelido a ajudar a criar a mesma.

PROPOSTA:
PROPOSTA:

PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/conta-me-estoacuterias.html

TEATRO
MUSICAL
"PETER PAN"

PETER PAN
SINOPSE:
Uma vez mais a byfurcação aventura-se pelos clássicos
infantis. Desta feita, visitamos Peter Pan, o menino que não
queria crescer e que vivia na Terra do Nunca, onde o perigo
se esconde na vegetação e cintila nas manhas de um
capitão pirata.
Não há maior sonho que ser criança e voar, e ser criança
voando e voar enquanto se sonha, acordado ou não. Peter
não irá crescer enquanto não libertar os meninos perdidos
do vil Capitão Gancho. Com a ajuda de Sininho, Peter voará
de novo?

PROPOSTA:
PROPOSTA:

PROPOSTA:
Disponível para
circulação.
Todos os dias do ano.
Duração: cerca de 50
minutos.

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/peter-pan.html

ESPECIAL
NATAL

UM SONHO DE
NATAL
SINOPSE:
É véspera de Natal e dois irmãos, muito ansiosos preparam
tudo para receber o Pai Natal. Querem adormecer
rapidamente e começam a sonhar com o que gostariam de
realizar. Um mundo cheio de peluches, doces em todas as
refeições, luzinhas de todas as cores. Esperem… só luzes
azuis? Não, amarelas! Conseguirão estes dois irmãos chegar
a um acordo? Será que juntos irão perceber o que significa
esta época tão especial?
Este espectáculo cheio de música e boa disposição vai, com
certeza, animar o Natal de toda a gente!
Ideal para bebés e crianças até aos 9 anos.

PROPOSTA:

ERA UMA VEZ NO
NATAL
- TEATRO DE OBJECTOS -

SINOPSE:
No meio da fria floresta, vê-se a sombra aterradora de um
grande animal. Aproxima-se de uma casa de candeias acesas
e chaminé a fumegar. Lá dentro uma figura frágil chora. O
que se passará? Esta figura dócil é a capuchinho vermelho
que percebeu que perdeu o Natal pois distraiu-se a fazer
bolinhos para todas as avós doentes deste mundo. Num
instante a porta abre-se e quem lhe aparece é o lobo. Mas
não se aflijam, este Lobo não é mau e além disso vai ajudar
a capuchinho a compor o Natal e a aprender que qualquer
um de nós pode criar o Natal e ajudar o pai natal.

PROPOSTA:

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/um-spectaacuteculo-de-natal.html

UM SPECT Á CULO DE
NATAL
SINOPSE:
O natal está à porta, e os duendes estão em grande alvoroço
na preparação de tudo o que é necessário para o evento do
ano. Prendas, embrulhos, enfeites, tratar e escolher as renas
favoritas do pai natal. No entanto há sempre alguém que
não cumpre com o seu dever. Flash, gosta mais de cantar,
dançar e brincar, no entanto a sua falta é sentida e começa
a confusão. Com intuito de presentear o próprio pai natal,
que nunca recebe prendas, os duendes correm o mundo
para encontrar O presente ideal para o velho de barbas
brancas que oferece lembranças às crianças do mundo.

PROPOSTA:

+ INFORMAÇÕES E IMAGENS:
http://www.byfurcacao.pt/um-spectaacuteculo-de-natal.html

