bYfurcação - associação cultural
Os 3 Mosqueteiros – Domingos às 11h00 e às 16h00

Os 3 Mosqueteiros no MUHNAC - Museu Nacional de História Natural e
da Ciência, de 01 de novembro a 28 de fevereiro, aos Domingos às 11h e
às 16h00.

A bYfurcação Teatro apresenta OS 3 MOSQUETEIROS no Auditório António Valadares
do MUHNAC – Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa.
Continuando o sucesso dos espetáculos bYfurcação no Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, a bYfurcação Teatro volta a apresentar mais um espetáculo único
e imperdível, para miúdos e graúdos.
De 01 de novembro a 28 de fevereiro, aos Domingos às 11h e às 16h00, no Auditório
António Valadares do MUHNAC – Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em
Lisboa.
Sinopse:
No início do século XVII, em plena França, D'Artagnan, depois de ouvir os conselhos do
seu pai, parte em direção à Paris iluminada com o objetivo de encontrar o Sr. De Tréville
e entrar para a guarda real, os mosqueteiros. Devido à sua impaciência e determinação
torna-se explosivo e imprevisível, dificultando a sua admissão. No entanto, numa França
assolada por guerrilhas e em latente guerra com o Cardeal Richelieu, D'Artagnan tornase, com a ajuda dos outros mosqueteiros, entre os quais Porthos, Athos e Aramis,
essencial na resolução destes problemas e na pacificação geral que é, afinal, possível.
Ficha Técnica
Encenação: Paulo Cintrão | Texto: Paulo Cintrão | Interpretação: Ana Lúcia
Magalhães, Filipe Couto, João Parreira e Mário Abel | Música Original: Mário
Abel/Filipe Couto | Figurinos: Flávio Tomé/ bYfurcação | Cenografia e Adereços:
Flávio Tomé/ bYfurcação | Design: Alex Gozblau | Frente de Sala: Manuel Moreira |
Produção: bYfurcação
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Informações:
OS 3 MOSQUETEIROS no MUHNAC | 01 de novembro a 28 de fevereiro |
Domingos às 11h00 e às 16h00
Local: Auditório António Valadares, no Museu Nacional de História Natural e da
Ciência
Classificação: M/3
Preço: 7€
Duração: 50m
Capacidade: 112 lugares
Nota: As sessões de 13 e 20 de dezembro não se realizam.
Disponível para grupos e escolas mediante marcação prévia.
Condições Especiais: Oferta 20% desconto aos portadores de bilhete família ou passe mensal
CP | Sócios e colaboradores do People Family Club; EMC; NOESIS; ARCCAS - Associação
Recreativa e Cultural da Caixa Agrícola Seguros; Progresso Clube mediante a apresentação do
respetivo cartão usufruem de 20% desconto | Cartões bYfurcação usufruem de 50% desconto |
Escolas e Grupos com Condições Especiais | Descontos aplicáveis apenas no local e com
reservas efetuadas para: reservas@byfurcacao.pt | Ofertas não acumuláveis.
Importante:
 As reservas deverão ser levantadas na bilheteira com antecedência.
 As reservas não levantadas até 30 minutos antes do início do espetáculo serão
desbloqueadas e colocadas à venda.
 A bilheteira para o teatro fecha 10 minutos antes do início do mesmo.
 Após o início do espetáculo não são permitidas entradas, e os bilhetes adquiridos não terão
direito a reembolso.

Informações e reservas:


bYfurcação | 93 810 96 44 | reservas@byfurcacao.pt



Ticketline | 1820 (24 horas) | www.ticketline.pt

Bilhetes à venda: Bilheteira do teatro no Museu (em dias de espectáculo)
| www.ticketline.sapo.pt | Agências Abreu | Campo Pequeno | Casino Lisboa | C.C.
Dolce Vita | C.C. MMM | C.C. Mundicenter | El Corte Inglês | Fnac | Worten

Entrada pelo portão do Jardim Botânico.
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Página oficial no Facebook: https://www.facebook.com/byfurcacaoteatro
www.byfurcacao.pt | www.mnhnc.ulisboa.pt
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