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AGENDA DE
ATIVIDADES

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

LER +

O LAGO DOS CISNES TEATRO
TIVOLI BBVA LISBOA | 04
DEZEMBRO 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!

LER
LER ++

ROUXINOL FADUNCHO 2.0
TEATRO TIVOLI LISBOA 25
NOVEMBRO 21H
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!

LER +

FAZ-ME RIR TEATRO SÁ
BANDEIRA PORTO | 04 DEZ
21H
Faz-me rir, é uma comédia hilariante e necessária!
Heloísa Périssé veste a pele de Tia Doro e transportanos 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!

LER +
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