


A Byfurcação - Teatro tem a honra de apresentar ULISSES E O CAVALO DE TRÓIA, uma
adaptação da clássica epopeia de Homero dedicada aos mais pequenos, no Auditório
Carlos Paredes, em Benfica. 

Este espectáculo conta com o apoio da Dgartes | Ministério da Cultura e da Junta de
Freguesia de Benfica.

Sinopse: 
Ulisses é obrigado a ir para a guerra com Tróia. Deixando Penélope e seu filho
Telémaco à mercê dos nobres de Ítaca. Depois de dez anos acampado nas praias
desse reino, com os seus companheiros, Ulisses decide que é tempo de acabar com
esta guerra e então engendra um plano que faz com que os gregos saiam vitoriosos
deste conflito.
A partir daqui seguimos a viagem de regresso a casa e as provações a que é sujeito.
Parece que os deuses sopram os ventos, sempre em direção contrária à desejada por
Ulisses e isso faz com que esta viagem, além de atribulada, seja morosa.
Com sereias, ciclopes e deuses enfurecidos, Ulisses chega finalmente a Ítaca a tempo
de Penélope não desposar um dos seus pretendentes.

Ficha artística e técnica
Adaptação de texto e encenação: Paulo Cintrão | Interpretação: Alexandra Pato, Carlos
Gonçalves, João Ascenso e João Parreira| Música original: Nuno Cintrão | Figurinos:
Piedade Cintrão| Cenografia e adereços: Carlos Gonçalves e Eugénio Cruz | Desenho e
apoio à cenografia: Tiago Santos | Imagem e design: José Frutuoso | Técnico de som:
José Frutuoso | Fotografia: Ricardo Rodrigues | Vídeo: Ricardo Reis| Produção: Telma
Grova e Sandra Cruz 

Datas: de 5 a 27 de março de 2022
Sábados 15h00 e domingos 11h00

Duração: 45 min
Classificação etária: M/3

Local: Auditório Carlos Paredes, Benfica
Morada: Av. Gomes Pereira 17,1549-019 Lisboa

Como chegar: 
Autocarro: 163, 716, 724, 729, 750, 758 | Comboio: ALVERCA - SINTRA (DU), ORIENTE - SINTRA, ROSSIO
- MIRA SINTRA-MELEÇAS, SINTRA - ALVERCA (DU) |Metro: LINHA AZUL

https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/163/641491/2574979/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/716/14784023/4723212/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/724/14784029/4723228/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/729/14784034/4723251/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/750/14784050/4723287/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/758/14784056/4723306/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/ALVERCA_SINTRA_DU/516453/1942614/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/ORIENTE_SINTRA/516448/1942609/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/ROSSIO_MIRA_SINTRA_MELE%C3%87AS/516465/1942626/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/SINTRA_ALVERCA_DU/516454/1942615/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908
https://moovitapp.com/lisboa-2460/lines/LINHA_AZUL/14421076/5316120/pt?ref=1&poiType=site&customerId=4908


Espetáculo disponível para grupos e escolas noutros dias mediante marcação prévia. 

Bilhetes à venda: No local no dia do espetáculo | 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 | 93 810 96 44 | reservas@byfurcacao.pt •
Ticketline | 1820 (24 horas) | www.ticketline.pt 

Preço dos bilhetes: 10€ adultos a partir dos 12 anos; 8€ crianças dos 3 aos 12 anos
(inclusive) 

Condições Especiais: 
Preço especial para fregueses da Junta de Freguesia de Benfica, com apresentação do
cartão "Palcos Benfica"
Oferta 20% desconto mediante a apresentação do respetivo cartão, para sócios,
colaboradores e familiares diretos do: ACP – Automóvel Clube de Portugal; ARCCAS -
Associação Recreativa e Cultural da Caixa Agrícola Seguros; Cofre de Previdência; EMC;
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (colaboradores, alunos e antigos alunos);
Ibero Asistencia; Leroy Merlin; Here & Now Portal; Mapfre Asistencia;  Sysmatch; Serviços
Sociais da Caixa Geral de Depósitos; STHA - Sindicato dos Técnicos de Handling e
Aeroportos; clientes das lojas Kid to Kid com apresentação de talão de compras tem
desconto de 20%, leitores da revista  Up To Kids com a apresentação da revista tem
desconto de 20% | 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 30 minutos de antecedência. • As
reservas não levantadas até 30 minutos antes do início do espetáculo serão
desbloqueadas e colocadas à venda. • A bilheteira para o espetáculo 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. • Proibida a entrada a crianças com
menos de 3 anos. 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. 

Siga a página oficial no Facebook: 
facebook.com/ByfurcacaoTeatro | www.byfurcacao.pt




