
No próximo dia 29 de Janeiro 
 

Casino Lisboa estreia no Auditório dos Oceanos 
musical “Into the Woods - Até ao Bosque” 

 
 
O Casino Lisboa estreia, no próximo dia 29 de Janeiro, às 21 horas, o musical “Into 
the Woods - Até ao Bosque”. Trata-se de um ciclo de representações que se renova, 
de Quinta-Feira a Domingo, no Auditório dos Oceanos. 
 
Um padeiro sem filhos e a sua mulher deslocam-se até ao bosque à procura dos quatro 
ingredientes necessários para desfazer o feitiço da bruxa e poder ter finalmente uma 
família. Durante a jornada, encontram alguns dos personagens principais de vários 
contos dos irmãos Grimm - Capuchinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel, João Pé de 
Feijão - cada um deles com o seu desejo por realizar.  
 
Com várias peripécias pelo meio e já no final da terceira meia-noite, a poção mágica 
com os ingredientes necessários desfaz o feitiço e o padeiro e sua mulher podem 
finalmente ter o filho desejado, assim como se realizam os desejos que levaram todos 
até ao bosque. Felizes para sempre? Talvez… Mas a história não termina aqui. 
 
“Into the Woods - Até ao Bosque” é um musical sobre os nossos desejos, as nossas 
escolhas e as consequências das nossas escolhas. “Cuidado com aquilo que desejas!” 
 
O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa estreia, a 29 de Janeiro, o ciclo de 
representações de “Into the Woods - Até ao Bosque”. De quinta a sábado: às 
21h00 | Domingos às 16h30. M/6. Preço: De 20€ a 22€. 
 
https://ticketline.sapo.pt/evento/into-the-woods-ate-ao-bosque-59790 
Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 
- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 
- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 
Cumprindo a recente resolução do Conselho de Ministros é necessário o 
Certificado Digital da União Europeia ou teste negativo para o Covid-19, válidos, 
para assistir a este evento. É obrigatório o uso de máscara. 
 
O Casino Lisboa foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de 
Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces 
Safe Places, emitido pelo ISQ. 
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