
          CULTURA Teatro Bocage (Lisboa) 
- Peças de Teatro em Cena - 

Fevereiro de 2020 - Lisboa Programa 

Reservas e informações: 912 449 909 |  www.teatrobocage.com 
Localização: Rua Manuel Soares Guedes, 13-A, 1170-206 Lisboa 

Bilhetes Sócios Clube 6€ (PVP: 8€). 

A GALINHA NANDUCA – SÁB. 15 DE FEV. 2020 ÀS 16H00 E DOM. 16 /23 FEV. ÀS 11H00  (+ 6 ANOS) 

Sinopse: Dois palhaços, Azambuja e Zé Pelanca, contam a história de Nanduca, uma galinha dentuça, 
que sai do Brasil em busca de aventuras e vem parar a Portugal. Por ser diferente de todas as galinhas, a 
confusão começa quando ela fica famosa por ter "dentes de gente". Para fugir dos paparazzis, a galinha 
Nanduca passa por divertidas aventuras em vários pontos de Portugal: apaixona-se pelo galo de Barcelos, 
joga futebol com Cristiano Ronaldo e é salva por Madonna, rainha do pop. 
Uma comédia para toda a família. 

Produção CIA Dona Persona. 

Data: 15 de fevereiro às 16h00 e 16 e 23 de fevereiro às 11h00. 

Local: Teatro Bocage, em Lisboa. 

Público-alvo: + 6 anos. 

CAPUCHINHO VERMELHO NA FLORESTA DAS MIL JANELAS – SÁB. 22 E 29  DE FEV. 2020 ÀS 

16H00 (+3 ANOS) 

Sinopse: Lembram-se da Capuchinho que foi levar os bolinhos a casa da avó? Pois bem, passou-se o 
tempo, a receita dos bolinhos é a mesma, mas a floresta mudou. As árvores deram lugar a postes de 
eletricidade, os animais foram substituídos por carros e o rio por uma fonte. Tudo muda! Juntem-se à 
Capuchinho nesta nova fase de descobertas. Que não vos falte imaginação. 

Produção: C.ª Sui Generis. 

Data: Sábado, 22 e 29 de  fevereiro às 16h00. 

Público-alvo: + 3 anos.   

FERNANDO (QUE) PESSOAS? – SÁB. 22 DE FEVEREIRO ÀS 18H00 (+12 ANOS) 
Sinopse: Um espetáculo único que nos envolve na fragilidade e lado humano de Fernando 

Pessoa. Um sentido de humor refinado sempre presente, numa busca incessante de atmosferas, 
fisicalidade, vozes, ritmos e palavras, onde o silêncio importa e cada respiração expressa 
sentimentos, alegrias, dúvidas ou frustrações. 
Após o sucesso alcançado com escolas no Cineteatro Municipal de Castro Verde, Fórum Cultural 
de Alcochete e Cineteatro de Alcobaça, venha sentar-se à mesa com este gigante da literatura 
portuguesa e mundial. 
Uma homenagem mais do que merecida que queremos muito partilhar consigo. Como diria 
Fernando Pessoa: “É bom!”. 
Produção: C.ª do Teatro Bocage.  

Data: Sábado, 22 de fevereiro às 18h00.  

Público-alvo: + 12 anos.  

Custos 

Diversos 

http://www.teatrobocage.com/

