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A CINDERELA no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

pela bYfurcação teatro 

 

ESTREIA 19 MARÇO até 08 MAIO 2016 

• Sábados às 16h 

• Domingos às 11h  
* Disponível durante a semana para escolas e grupos organizados mediante marcação 

 

Esta é uma daquelas histórias que embora saibamos o seu final, não nos cansamos de 

a ouvir.   

Quer para os mais pequenos, quer para os crescidos, a magia de ver-se a Gata 

Borralheira transformar-se na Cinderela é inesquecível. 

Neste espetáculo, repleto de surpresas e onde o público tem um papel importantíssimo 

no decorrer da história - não participasse ele no Baile onde o Príncipe se cruza com a 

Cinderela - os ratinhos animam a festa, as irmãs cruéis surpreendem qualquer um e 

todos saem a cantar as músicas deste espetáculo imperdível! 

 

 

 

CINDERELA no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | Após o grande 

sucesso em 2014 na Quinta da Regaleira, a bYfurcação Teatro regressa agora 

a Lisboa com a apresentação de CINDERELA. 

De 19 Março a 08 de Maio todos os sábados às 16h00 e domingos às 11h00. 
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Sinopse: 

Numa casa igual a tantas outras, mas ao mesmo tempo tão diferente, vive uma 

menina que é muito maltratada pela sua madrasta e as filhas desta. Até ao dia em 

que, uma fada madrinha, um príncipe e um sapatinho de cristal tudo mudam! 

Urge sair do baile, são as badaladas, os fatos as danças e o desejo de ser princesa! 

No fim a moral é: se tens o pezinho certo, para o sapato certo, o teu sonho irá realizar 

se e tu nunca mais vais arrumar a casa. 

 

Ficha Técnica 

Texto e Encenação: Paulo Cintrão | Interpretação: Ana Lúcia Magalhães, Érica 

Rodrigues, Fábio Ferreira, Flávio Tomé, Joana Lobo, João Parreira e Mário Abel 

| Música Original: Nicholas Ratcliffe | Figurinos, Cenografia e Adereços: Flávio 

Tomé | Técnica Som e Luz: Pedro Moreira | Design: Alex Gozblau e Pedro Serpa 

Produção: Byfurcação Teatro 

 

INFORMAÇÕES:  

CINDERELA | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 19 Março a 08 Maio | 

Sábados 16h00 e domingos 11h00 

Local: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (antigo Hospital Júlio de Matos) 

Classificação: M/3 

Duração: cerca 1h00 

Bilhetes: 8€ - a partir dos 3 anos (inclusive) 

               (5€ para grupos superiores a 20 pessoas – mesma sessão) 

Capacidade: 150 lugares 

*Disponível para escolas e grupos durante a semana mediante marcação 

Bilhetes à venda: No local no dia do espectáculo | www.ticketline.sapo.pt, Fnac, Worten, El Corte Inglés , C. C. 

Dolce Vita, Casino Lisboa, Galerias Campo Pequeno, Ag. Abreu, A.B.E.P., MMM Ticket e C. c. Mundicenter,  Fórum 

Aveiro,  U-Ticketline, C.C.B, Time Out Mercado da Ribeira, Shopping Cidade do Porto, Lojas NOTE, SuperCor – 

Supermercados e ASK ME Lisboa. 

Informações e reservas:  

• bYfurcação | 938 109 644 | reservas@byfurcacao.pt 

• Ticketline | 1820 (24 horas) | www.ticketline.pt  
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Condições Especiais: Oferta 20% desconto: Sócios e colaboradores do People Family 

Club; EMC; NOESIS; ARCCAS - Associação Recreativa e Cultural da Caixa Agrícola 

Seguros; Mapfre Asistencia, Ibero Assistencia, 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. 

 As crianças com menos de 3 anos não pagam, pelo que deverão ficar ao colo. Caso 

as crianças fiquem muito agitadas ou façam muito barulho deverão sair da plateia.  

 Não é permitido comer, filmar ou fotografar durante o decorrer do espetáculo. 

 O espetáculo decorre em auditório interno.  

 Estacionamento gratuito no local. 
 

 
 

Siga Página oficial no Facebook: facebook.com/ByfurcacaoTeatro  

e em  

www.byfurcacao.pt 
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