
 

 

 

Informação de Agenda 

 

bYfurcação Teatro estreia “O Corcunda de 

Notre Dame” na Quinta da Regaleira 

Na próxima sexta-feira, dia 26 de agosto, às 16h00, a companhia de Teatro bYfurcação 

vai levar pela primeira vez a palco “O Corcunda de Notre Dame” no Jardim da Oficina 

das Artes, da Quinta da Regaleira. 

O texto, adaptado por Paulo Cintrão, com encenação de Flávio Tomé e interpretação 

de Érica Rodrigues, Fábio Ferreira, Flávio Tomé, Joana Lobo, José Frutuoso e Nuno 

Ferreira conta uma história de amor e amizade a que ninguém ficará indiferente. 

Esta mística narrativa do seculo XV revela-nos Paris nas mãos do terrível governador e 

juíz Don Frollo que quer expulsar os ciganos da cidade. Descobre-se o maior segredo 

guardado nas torres daquela Catedral – Quasimodo o corcunda – a criança ali escondida 

e três gárgulas de pedra de coração mole que ainda hoje sussurram a quem passa. As 

portas de Notre Dame estão abertas e esta história mergulha na magia que a todos irá 

encantar. 

“O Corcunda de Notre Dame” estará em cena até 9 de outubro, às sextas-feiras e 

sábados, às 16h00, e aos domingos às 11h00 e às 16h00. Os bilhetes estão à venda na 

bilheteira da Quinta da Regaleira e nos postos de venda da Ticketline, pelo preço de 7 

euros. 

 

Em agenda: 

 Estreia “O Corcunda de Notre Dame” 

o Sexta, 26 de agosto de 2016, 16h00 

o Jardim da Oficina das Artes, Quinta da Regaleira, Sintra 



Para mais informações consulte o site: www.regaleira.pt e siga a página da Quinta da 

Regaleira no facebook: www.facebook.com/Quinta.da.Regaleira.  

 

Sobre a bYfurcação Teatro: 

A bYfurcação é uma companhia de teatro profissional com sede em Mem Martins - 

Sintra, nascida em 31 Julho de 1998. O objetivo da bYfurcação é criar e levar ao público 

diferentes formas de arte, com destaque para o teatro. Desde a sua criação, a 

bYfurcação tem apostado em propostas vanguardistas, num registo estético 

assumidamente minimalista. O destaque vai para a dramaturgia clássica com grande 

ênfase nos textos clássicos infantis. Além do teatro para a infância e para público em 

geral, a bYfurcação participa ainda em várias recriações históricas e temáticas e marca 

uma forte presença no Teatro de Improviso em Portugal. Com espetáculos que chegam 

a ter mais de 14.000 espectadores por carreira, a bYfurcação conta com um percurso 

de 18 anos de sucesso a criar cultura.  

Para saber mais sobre a companhia visite http://www.byfurcacao.pt/. 

 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Quinta da Regaleira: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Ana Sottomayor Negrão / ana.negrao@jervispereira.pt / 21 391 66 04 / 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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