bYfurcação - associação cultural
CONTO DE NATAL – Sábados às 16h | Domingos às 11h | De 31 Outubro a 28 Fevereiro

CONTO DE NATAL na QUINTA DA REGALEIRA | Depois de mais um grande
sucesso de Verão - Peter Pan - na Quinta da Regaleira, o frio chega e com
ele procuramos o aconchego de um espaço fechado e quentinho. | A
Fundação Cultursintra apresenta CONTO DE NATAL num formato indoor,
no Auditório das Cavalariças da Quinta da Regaleira, pela bYfurcação
Teatro, de outubro a fevereiro.

A Fundação Cultursintra apresenta CONTO DE NATAL, pela bYfurcação Teatro, na
Quinta da Regaleira.
Em cena todos os Sábados às 16h e Domingos às 11h00, de 31 de outubro a 28 de
fevereiro, no Auditório das Cavalariças da Quinta da Regaleira.
Sinopse:
O velho Scrooge, teimoso e egoísta, entra agora na época do ano que mais odeia, o Natal.
Esta é uma época de alegria e paz, mas nada nem ninguém consegue fazer Scrooge sorrir.
Sempre a maltratar tudo e todos com a sua cara de mau e voz arrepiante faz com que
todas as pessoas se afastem dele. Até ao dia em que os espíritos do passado, presente e
futuro lhe mostram realmente como é o Natal, uma época de dar e receber. Será que
Scrooge vai mudar a sua atitude? Ou continuará egoísta e antipático?
Na continuação do trabalho efetuado, com sucesso, a bYfurcação apresenta o
espetáculo CONTO DE NATAL num formato indoor, com apresentação no Auditório das
Cavalariças da Quinta da Regaleira.

Ficha Técnica
Encenação e Adaptação: Paulo Cintrão | Interpretação: Clemente Samba, Joana Lobo
e José Frutuoso | Música Original: Nuno Cintrão | Figurinos: bYfurcação | Cenografia e
Adereços: Clemente Samba e bYfurcação | Design: Alex Gozblau | Frente de Sala:
bYfurcação | Produção: bYfurcação
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Informações:
CONTO DE NATAL no AUDITÓRIO DA QUINTA DA REGALEIRA | 31 de outubro a 28
de fevereiro | Sábados 16h e Domingos 11h00
Local: Auditório das Cavalariças da Quinta da Regaleira, em Sintra
Classificação: M/3
Preço: 7€
Duração: 50m
Capacidade: 60 lugares
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.
Informações e reservas:


Quinta da Regaleira | 219 106 650 | Seg. – 6ªf: 9h30/13h; 14h/18h30



bYfurcação | 93 810 96 44 | Seg. – Dom: 10h00 - 19h00 | reservas@byfurcacao.pt



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

Bilhetes à venda: Bilheteira da Quinta da Regaleira | 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
Importante:
 As reservas deverão ser levantadas na bilheteira da Quinta da Regaleira com
antecedência.
 As reservas não levantadas até 45 minutos antes do início do espetáculo serão
desbloqueadas e colocadas à venda.
 A bilheteira para o teatro fecha 15 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 sessões de 14 de novembro; 5, 26 e 27 de dezembro e 2 e 3 de janeiro não se
realizarão.
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Siga Página oficial no Facebook: facebook.com/ByfurcacaoTeatro | WWW.BYFURCACAO.PT
WWW.CULTURSINTRA.PT
Venha de comboio assistir à peça CONTO DE NATAL na Regaleira. Basta sair na estação de Sintra
e percorrer a bela vila até à Quinta da Regaleira. Consulte os horários em www.cp.pt
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