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A ALEGRE HISTÓRIA DE PORTUGAL EM 90 MINUTOS 

 

Sinopse: Fazendo jus ao espírito aventureiro e heroico do povo português, presente em todos os 
acontecimentos que culminaram na construção do Reino de Portugal e na sua constituição posterior como 
País e Estado independente, a Companhia do Teatro Bocage (Lisboa) selecionou 75 personagens 
representativos da História de Portugal, num enredo e dinâmica imparáveis. 

 
Viriato, D. Afonso Henriques, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Fernando, D. João I, D. Henrique, 
D. Duarte, D. João II, D. Sebastião, D. Afonso VI e D. João V, são apenas alguns dos muitos heróis da 
História de Portugal que destacamos. 

 
Um apurado sentido de descoberta, o orgulho de ser Português, uma coragem sem limites, muita 
determinação no desbravar de horizontes além-mar, na conquista de novas terras e no conhecimento de 
novos povos, ditam o mote desta divertida comédia, que agrada a público de todas as idades.  

A não perder! 

 

Produção Cª Teatro Bocage - sábado, 1 fevereiro às 16h00 - Público-alvo: + 6 anos 

FLAUTISTA DE HAMELIN – O MUSICAL  

 

Sinopse: Esta história acontece há muitos anos atrás, por volta de 1284, numa cidade alemã 
chamada Hamelin. Mas esta não é uma cidade qualquer, é uma cidade musical onde tudo tem 
música e cor. Tudo funciona perfeitamente até que um dia a cidade é invadida por uma enorme 
praga de ratos, deixando o Rei João Pizzicato muito atarefado à procura de alguém que o 
ajude.  
 

É então que Hamelin recebe a visita de personagens muito especiais com possíveis soluções 
para este problema: a Formiga Rabiga, especialista em invasores, o Gato das Botas, especialista 
em biscoitos, e o misterioso Flautista do Bosque - cada um com uma ideia diferente para 
libertar a cidade desta enorme praga. 
 

Mas nesta história, onde tudo tem um toque de musical, os ratos não são o único problema. Os 
nossos protagonistas terão de aprender e ensinar a cumprir promessas. Vem daí celebrar numa 
fantástica e divertida aventura musical para toda a família e sê bem-vindo a Hamelin, onde tudo 
é belo e vive a cantar! Vais adorar! E se não saíres a cantar, vais ter de voltar! 
 

Produção: Cª Teatro Bocage - sábado, 8 fevereiro às 16h00 - Público-alvo: +3 anos 

http://www.teatrobocage.com/

