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A Fundação Cultursintra apresenta FRANKENSTEIN na Quinta da Regaleira pela 

bYfurcação Teatro.  

 

 
 
FRANKENSTEIN na Quinta da Regaleira | Em estreia absoluta na Quinta da 

Regaleira, a Fundação Cultursintra apresenta FRANKENSTEIN, pela bYfurcação 

Teatro. Nos jardins místicos e enigmáticos da Regaleira, ninguém ficará 

indiferente às experiências científicas que resultarão do laboratório de 

Frankenstein. Todos os Sábados, de Maio a Setembro, às 21h30. 

 

Sinopse: 

Frankenstein, a fantasia dramática proposta não irá fazer o caminho demasiado 

habitual de imitar os delírios fantasmagóricos do cinema de “série-B”, mas irá 

descobrir os mistérios da novela romântica escrita por Mary Shelley.  

Victor Frankenstein persegue obsessivamente o objectivo científico de criar vida a 

partir de corpos inanimados através da electricidade. Neste espectáculo exploramos a 

fragilidade do amor em confronto com a paixão do saber científico e os limites éticos 

desse saber, à luz da investigação médica do tempo. O que será ser-se humano, face 

ao horror da manipulação laboratorial do corpo, face ao comportamento, voluntário ou 

involuntário, dos que se dão o nome de “humanos”.  

A criatura a quem Victor Frankenstein deu vida não é boa nem má, mas parece ser 

levada à brutalidade pelo comportamento monstruoso dos que o cercam.  

 

FRANKENSTEIN, nos enigmáticos jardins da Quinta da Regaleira, em 
Sintra. Todos os Sábados, às 21h30, de 2 de Maio a 26 de Setembro. 
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Ficha Técnica 

Encenação: Sérgio Moura Afonso | Texto: Fernando Villas Boas | Interpretação: Clemente 
Samba, Érica Rodrigues, Fábio Ferreira, Gonçalo Lima, Joana Lobo, Ricardo Karitsis e Sara 
Rio Frio | Música Original: Nuno Cintrão | Participação Especial no Violoncelo: Raquel 
Merrelho | Figurinos, Cenografia e Adereços: Flávio Tomé | Assistente de Cenografia: 
Nuno Ferreira | | Técnica Som e Luz: Fernando Fernandes | Desenho de Luz: Sérgio 
Moura Afonso |Design: Alex Gozblau | Fotografia: Sandra Cruz | Frente de Sala: João 
Ferreira e José Frutuoso | Produção: Daniela Leal e Paulo Cintrão 

Agradecimentos: 

Companhia da Esquina | Teatro da Luz  

Informações:  

FRANKENSTEIN na Quinta da Regaleira | 2 Maio a 26 Setembro 

Sábados às 21h30 

Local: Jardins da Quinta da Regaleira  

Classificação: M/14 

Preço: 15€ 

Condições Especiais: Oferta 20% desconto aos portadores de bilhete família ou passe 

mensal CP | Sócios do People Family Club mediante a apresentação do respectivo cartão 

usufruem de 20% desconto | Colaboradores a EMC mediante a apresentação do respectivo 

cartão usufruem de 20% desconto | Colaboradores a NOESIS mediante a apresentação do 

respectivo cartão usufruem de 20% desconto | Cartões bYfurcação usufruem de 50% desconto 

| 12€: Grupos > 20 pessoas | Descontos aplicáveis apenas no local. Ofertas não acumuláveis. 

 

Informações e reservas:  

● Quinta da Regaleira | 219 106 650 | Seg. – 6ªf: 9h30 -13h; 14h-18h30 
● bYfurcação | 93 456 57 53 (2ªf a 6ªf 10h – 19h) | 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 | 1820 (24 horas) 

 
Nota:  
O espectáculo decorre ao ar livre. Caso não se reúnam as condições meteorológicas 
favoráveis à boa realização do espectáculo, a bYfurcação reserva-se o direito de cancelar a 
sessão, salvaguardando a remarcação dos bilhetes ou respectivo reembolso. Aconselha-se a 
utilização de agasalho e calçado confortável. O espectáculo realiza-se com um quórum 
mínimo de 20 espectadores. 
 

Saber mais:  bYfurcação Teatro no Facebook 

mailto:reservas@byfurcacao.pt
http://www.ticketline.sapo.pt/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ticketline.sapo.pt%2F&h=0AQEwXCIJ&s=1
https://www.facebook.com/byfurcacaoteatro
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