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(Abril e Maio)

O CAPUCHINHO VERMELHO
MUSICAL

Num reino distante há uma aldeia onde tudo é perfeito. O druida, chefe 
desse povo desde que há memória, é poderoso e muito respeitado. Os 
habitantes são felizes, vivem em total harmonia com os animais e o meio 
ambiente que os rodeia. Por isso preferem estar isolados e esquecidos, 
sabendo apenas o que se passa no mundo através de um mensageiro que os 
visita todos os meses!
Mas nem tudo é perfeito pois há um segredo que todos escondem. Um Lobo 
ameaçador que vive no bosque ronda a aldeia e assusta os habitantes nasameaçador que vive no bosque, ronda a aldeia e assusta os habitantes nas 
noites de lua cheia! Misteriosamente só ataca os homens que vão 
desaparecendo um a um.
Cathleen, uma menina que nasceu na aldeia assim como a sua mãe, não 
consegue entender como consegue a avó viver sozinha no bosque, rodeada 
de tantos perigos.
É então que, de repente, surge um visitante que irá colocar toda a aldeia em 
alvoroço!
Reescrito por Francisco Santos (Vivonstage) a partir do conto original de

Data/Horário • 13 de abril - 11.30
• 04 de maio - 11.30
• 11 de maio - 11.30

Reescrito por Francisco Santos (Vivonstage) a partir do conto original de 
Charles Perrault, com novas personagens e um desfecho completamente 
imprevisível, este novo musical do Capuchinho Vermelho transporta-nos 
para um mundo fantástico e misterioso!

Custos

11 de maio 11.30
• 18 de maio - 11.30 

Preços:
• Cadeiras de Orquestra - 15 euros;
• Plateia - 10 euros;
• Tribuna - 8 Euros.

Diversos Os associados do Clube Millennium bcp beneficiam de
descontos nas condições acima referidas, mediante a
apresentação do cartão de sócio.

Desconto por bilhete - 10%.
Desconto de 20% - compras superiores a 4 bilhetes.

Informações e reservas para vivonstage@gmail.com ou
964 292 100.


