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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu
Destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILDIADE
A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua
Integridade.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by 
error,
you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER:
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.
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O Teatro Villaret em Lisboa abre as portas a
uma das personagens mais queridas da
comédia (e do fado!) portuguesa dos últimos
anos: O Rouxinol. Este está de volta e traz
novidades, ou não se tratasse da versão 2.0. É
quase tão bom como ir à Disney! Palavras para
quê? Só mesmo ver pra crer!

FAZ-ME RIR TEATRO SÁ 
BANDEIRA PORTO | 04 DEZ 
21H

Repleto de romantismo e beleza, o bailado LAGO DOS
CISNES é considerado o mais espetacular do
repertório da dança clássica. A coreografia do bailado
LAGO DOS CISNES requer grande destreza e elevada
competência técnica na interpretação das
personagens por parte dos bailarinos. Uma grande
produção clássica e irresistível! Venha dai!

O LAGO DOS CISNES TEATRO 
TIVOLI BBVA LISBOA | 04 
DEZEMBRO 21H

A Peça que Dá para o Torto é considerada a
comédia do ano. Ao longo de quase duas horas
de espetáculo, vamos rir, rir e rir a ponto de
quase chorar e ficar com uma certa dor nos
maxilares de tanto gargalhar. Não falte!

A PEÇA QUE DÁ PARA O 
TORTO | CASINO LISBOA 21 
NOVEMBRO 17H

ROUXINOL FADUNCHO 2.0 
TEATRO TIVOLI LISBOA 25 
NOVEMBRO 21H

Faz-me rir, é uma comédia hilariante e necessária!
Heloísa Périssé veste a pele de Tia Doro e transporta-
nos para a palestra motivacional mais positiva de
sempre. Tia Doro, como gosta de ser chamada, é um
exemplo de superação absoluta. Desde que nasceu, a
sua vida foi um fracasso. Não falte!

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoPecaDaParaTortoLx.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoOLagoDosCisnes_Lisboa.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/PORTO_ComunicadoFaz-meRir.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoRouxinolFadunchoLisboa.pdf

	  

