
MINISTÉRIO DA CULTURA apresenta 
 

NATAL MÁGICO 
 

O grande clássico está de volta a São Paulo e ao Rio de Janeiro, nos meses de novembro e 
dezembro, repleto de heróis, histórias clássicas e grandes novidades e promete uma 

superprodução cheia de sensações e tecnologia de ponta. 
 

Fotos 

 
Projeções 3D, chuva, neve, telões de LED, experiências sensoriais, mais de 250 figurinos, voos 
cenográficos, interação e muitas surpresas. São necessárias quatro carretas para carregar tudo 
o que é utilizado nessa superprodução criada pelo icônico diretor italiano Billy Bond, que está 
de volta a São Paulo e ao Rio de Janeiro com o espetáculo Natal Mágico.  
 
Entre as grandes novidades para esse ano estão: truques realizados por equipamentos de 
última geração, 160m de leds, cenário giratório de 30m (responsável por dar sensação de 
profundidade, movimento e agilidade para todo o equipamento cênico), orquestra 
interpretando as trilhas sonoras ao vivo, reforço de cantores de primeira linha ao coro e ainda 
mais super-heróis. Além disso, a família protagonista do musical também aumentou e a filha 
de dois anos, junto com a irmã e o irmão, viverá grandes aventuras por meio de histórias 
clássicas e personagens que ganham vida em uma narrativa mágica.     
 
Trazendo toda a emoção da época mais encantadora do ano, Natal Mágico terá apresentações 
em São Paulo, no Teatro Bradesco, dias 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de dezembro e no Rio de 
Janeiro, no Teatro Bradesco Rio, dias 01, 02, 08 e 09 de dezembro. A realização é de Black & 
Red Produções, Campo de Produção e Ministério da Cultura. Dia 11 de novembro, sessões às 
11h30 e 16h, em São Paulo, contaram com profissional que fez interpretação em LIBRAS. Já dia 
01/12, às 11h30, o mesmo recurso de acessibilidade estará disponível*.  Confira o serviço 
completo abaixo. 
 
Com grande elenco, Bia Jordão, que interpretou a personagem Júlia na novela Cúmplices de 
um Resgate do SBT, e Clara Jordão (que é irmã de Bia) interpretará sua irmã também no 
espetáculo. Juntas, a dupla viverá fortes emoções como a visita a uma casa de bonecas vivas, 
ursos dançarinos e a presença de super-heróis. Aos que assistiram ao espetáculo O Mágico de 
Oz, de abril a julho desse ano, no Teatro Bradesco, a pequena estava frequentemente na 
plateia, vestida de Dorothy, e encantou o público também fora dos palcos. Além disso, Ana 
Luiza Ferreira também está confirmada no elenco, ela participou dos musicais Mudança de 
Hábito e A Era do Rock. 
 
A megaprodução contará com super-heróis que se unirão ao elenco para viver aventuras 
emocionantes dentro e fora dos palcos. Um número com acrobatas e atletas na cama elástica 
também promete agradar ao público com números inéditos de tirar o fôlego.  
 
Para a família, Bond concebeu, ainda, uma cena com trilha sonora da canção de Tchaikovsky, 
interpretada por um pianista e bailarinos clássicos dançando “Pas de Deux”. O quadro, em 
homenagem à cena de Cantando na Chuva, encenado em 2016, permanece como um dos 
destaques e lança mão de tecnologia sofisticada capaz de criar chuva de verdade e drenar a 
água do palco em seguida. Ainda integram as trilhas sonoros e números musicais um número 
de quebra-nozes dramatizado por ursos dançarinos. 
 

https://www.teatrobradesco.com.br/imprensaProgramacao.php


O diretor italiano traz para o Brasil o conceito dos tradicionais espetáculos de Natal realizados 
em Nova York e Londres. Importante encenador de musicais em atividade no Brasil, o diretor é 
também responsável por produções como O Mágico de Oz, Peter Pan, Branca de Neve, 
Cinderela, After de Luge, Rent, Les Miserables e O Beijo da Mulher Aranha, além de outros 
Family Shows, que levaram milhões de pessoas ao teatro nos últimos anos. O último e inédito 
espetáculo, em temporada atualmente no Teatro Bradesco, Um Dia Na Broadway, é um 
desses espetáculos de tirar o fôlego, que celebra grandes musicais da história em exibição 
luxuosa e técnica e artístico impecáveis.  
 
ENREDO 
Ao som da Ave Maria, de Bach/Gounod (uma das composições mais famosas e gravadas em 
latim da Ave Maria), um anjo sobrevoa o presépio para anunciar a nascimento do Menino 
Jesus. O tradicional quadro, um dos preferidos e mais emocionantes do musical, ocorre 
simultaneamente a seis anjos que cantam ao vivo, enquanto floquinhos de neve caem do céu. 
Em clima mágico, a luz desenha no ar os personagens e ajuda a encantar o espectador. 
 
Sobre uma base musical, os cantos acontecem ao vivo. O espetáculo narra a saída do Papai 
Noel da Lapônia, em um trenó, para ir ao encontro de uma família no Brasil. O bom velhinho 
ainda irá realizar os desejos de todos, desde conhecer as princesas de suas fábulas favoritas 
até os super-heróis. A partir daí uma série de quadros musicais conduz os pequenos a uma 
viagem por mundos encantados. 
 
EFEITOS ESPECIAIS 
A montagem, com figurinos, cenários, máquinas e equipamentos multimídia, lota quatro 
carretas de 40 pés. Além disso, esse ano, serão 160m de LED de altíssima definição, utilizado 
em grandes centros culturais de Nova York e Londres, é um dos recursos para compor o pano 
de fundo dessa história mágica e resgatar a esperança do Natal, junto com os principais 
personagens das histórias infantis.  
 
O espetáculo também tem projeções em 3D, uso de técnicas de ilusionismo e levitação, cheiro, 
neve, movimentos de cenário controlados por computadores e uma iluminação diferenciada. 
Incorporado a todos esses efeitos especiais, são utilizados dois projetores de última geração, 
que mapeiam e recortam desenhos e figuras no ar, criando um ambiente de pura magia para 
os espectadores.  
 

Classificação: Livre 

Duração: 100min 

 

SÃO PAULO (SP) 
Dias 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de dezembro 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br  
 
NATAL MÁGICO 3ª EDIÇÃO 
Lei Federal de Incentivo à Cultura 
Realização: Black & Red Produções, Campo de Produção e Ministério da Cultura, Governo 
Federal – Brasil Ordem e Progresso 
 
VALORES DE INGRESSOS PARA SESSÕES EM DEZEMBRO: 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Frisas 3º e 2º andar R$ 70,00  R$ 35,00 

http://www.teatrobradesco.com.br/


Frisa 1º andar R$ 80,00  R$ 40,00 

Balcão Nobre R$ 80,00  R$ 40,00 

Plateia (O a W) R$ 120,00  R$ 60,00 

Plateia (J a N) R$ 140,00  R$ 70,00 

Plateia (A a H) R$ 160,00  R$ 80,00 

Camarotes R$ 160,00  R$ 80,00 

 
DATAS E HORÁRIOS DAS SESSÕES: 

15/12, sábado 11h30, 16h e 20h 

16/12, domingo 11h30, 16h e 20h 

20/12, quinta-feira 16h e 21h 

21/12, sexta-feira 16h e 21h 

22/12, sábado 16h e 20h 

23/12, domingo 16h 

 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e Next com guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. 
Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito, débito e 
múltiplo (exceto cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão 
para o titular e cota de 240 ingressos por sessão; 
- 45% de desconto na compra do Combo Família: quatro ingressos (combo), limitado a 200 
ingressos por sessão, conforme disponibilidade e divididos em todos os setores da casa. Plateia 
de A a N (cinco combos), Plateia de O a W (15 combos), Camarote (dois combos), Balcão Nobre 
(25 combos) e Frisa (três combos). Desconto não cumulativo e válido somente para compras 
na bilheteria do teatro; 
- 40% de desconto para Cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia, limitado a 
100 ingressos na compra de até dois ingressos por titular do cartão. Vendas apenas na 
bilheteria do teatro; 
- 20% de desconto para clientes, funcionários e acionistas da Rede MERCURE/ACCOR, 
limitados a 50 ingressos por sessão, na compra de até dois ingressos por CPF. 
 
* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 200 
ingressos de cada sessão/espetáculo.  
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais em São Paulo: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 

http://www.documentodoestudante.com.br/


- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO 
QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou 
holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição  
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1457 pessoas  
Acesso para deficientes 
  
Estacionamento:  
Isento até 15 minutos 
Compras no Záffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo 
Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado das 12h às 22h. 
 

ARTEPLURAL Comunicação (ASSESSORIA DE IMPRENSA EM SP) 
(11) 3885-3671 

Fernanda Teixeira – (11) 9.9948-5355 
fernanda@artepluralweb.com.br 

Diogo Locci - (11) 9.9962-3779 
diogo@artepluralweb.com.br 

www.artepluralsp.com.br 
 

 
RIO DE JANEIRO (RJ) 
Dias 01, 02, 08 e 09 de dezembro 
Sábados e domingos 

http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com


Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra 
da Tijuca) 
www.teatrobradescorio.com.br 
 
VALORES DE INGRESSOS PARA SESSÕES DOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO: 

Setor Valor Meia-Entrada 

Frisas R$ 50,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre R$ 50,00 R$ 25,00 

Camarotes R$ 50,00 R$ 25,00 

Plateia Alta R$ 140,00 R$ 70,00 

Plateia Baixa  R$ 150,00 R$ 75,00 

 
VALORES DE INGRESSOS PARA SESSÕES DOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO: 

Setor Valor Meia-Entrada 

Frisas R$ 70,00 R$ 35,00 

Balcão Nobre R$ 70,00 R$ 35,00 

Plateia Alta  R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia Baixa  R$ 140,00 R$ 70,00 

Camarotes R$ 160,00 R$ 80,00 

Plateia GOLD R$ 160,00 R$ 80,00 

 
NATAL MÁGICO 2ª EDIÇÃO 
Lei Federal de Incentivo à Cultura 
Realização: Black & Red Produções, Campo de Produção e Ministério da Cultura, Governo 
Federal – Brasil Ordem e Progresso 
 
DATAS E HORÁRIOS DAS SESSÕES: 

01/12, sábado 11h30*, 16h e 20h 

02/12, domingo 11h30, 16h e 20h 

08/12, sábado 11h30, 16h e 20h 

09/12, domingo 11h30, 16h e 20h 

 
* Apresentação terá recurso de acessibilidade: um profissional fará interpretação em LIBRAS 
do espetáculo.   
 
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e Next com guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. 
Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito, débito e 
múltiplo (exceto cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão 
para o titular e cota de 240 ingressos por sessão; 
- 40% de desconto para assinante O Globo. Desconto limitado a dois ingressos por sessão para 
o titular do cartão. Venda limitada de 200 ingressos por sessão e disponível para compras 
efetuadas na bilheteria do Teatro Bradesco Rio e pela internet (por meio do número do CPF do 
cliente); 
- 20% de desconto Passaporte de Benefícios VillageMall em até dois ingressos. Limitado a 100 
ingressos por sessão. Vendas apenas na Bilheteria do teatro. 
 
*Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo não pagam 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 

http://www.teatrobradescorio.com.br/


******A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Rio de Janeiro: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, FNEL, 
entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios 
Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- MENORES DE 21 ANOS mediante apresentação de carteira de identidade ou documento com 
foto válido. 
- PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (apenas aqueles 
que atuam no município do Rio de Janeiro) mediante de carteira funcional emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
*****Descontos não cumulativos. 
 
Capacidade: 1000 lugares 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Bilheteria Teatro Bradesco Rio: Av. das Américas, 3.900/Lj 160- Tel: 3431-0100 (diariamente, 
das 13h às 21h.) 
Sujeito à taxa de serviço: 
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
FNAC Barra Shopping: Av. das Américas, 4.666 Loja B 101/114 (Segunda a sábado, das 10h às 
20h, domingo, das 13h às 18h, e feriado, das 15h às 18h). 
Formas de pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e 
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos 
pela internet) 
Centro 021 Turismo: Avenida Rio Branco, 181 Sala 704 - Centro (Segunda a sexta, das 10h às 
19h). Formas de Pagamento: somente em dinheiro. (Neste ponto de venda não é possível fazer 
a retirada de ingressos adquiridos pela internet) 
Theatro Net Rio: Rua Siqueira Campos, 143 (Segunda a domingo das 10h às 18h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron.  
Rio De Janeiro Barra da Tijuca PDV Teatro Nathalia Tiimberg: Avenida das Américas, 2000 - 
Barra da Tijuca (Segunda a quinta, das 10h às 19h e sexta a domingo, das 12h às 21h). Formas 
de pagamento: Amex, Aura, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron. 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com


JUQUINHA Juquinha: Av. Cesário de Melo, 3643 - Campo Grande (segunda a domingo, das 09h 
às 17h). Formas de pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Hipercard, Mastercard, 
Redeshop, Visa e Visa Electron. 
Posto BR Piraquê: Av. Borges de Medeiros, s/nº (Todos os dias, das 9h às 20h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Credicard, Diners, Dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e 
Visa Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos 
pela internet) 
Posto Burgão: Estrada dos Bandeirantes, 3300 (Segunda a sábado, das 8h às 18h). Formas de 
pagamento: Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa 
Electron. (Neste ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela 
internet) 
Posto BR Bougainville: Rua Uruguai esquina com a Rua Maxell (Segunda a sábado, das 9h às 
20h, domingo e feriado, das 9h às 16h). Formas de pagamento: somente em dinheiro.  
Multipoint Leblon: Rua General Urquiza, 67 Loja B (Segunda a sexta, das 9h às 18h e sábado, 
das 10h às 14h. Não há funcionamento aos domingos e feriados). Formas de pagamento: 
Amex, Aura, Diners, dinheiro, Hipercard, Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. (Neste 
ponto de venda não é possível fazer a retirada de ingressos adquiridos pela internet). 
Cidade das Artes - Barra da Tijuca: Avenida da Américas, 5300 (Terça a quinta, das 13h às 19h 
e sexta a domingo, das 13h às 17h). Formas de pagamento: Amex, Diners, Dinheiro, 
Mastercard, Redeshop, Visa e Visa Electron. 
 

Assessoria de Imprensa Teatro Bradesco Rio: 
Ana Paula Romeiro - (21) 99601.3908 / 3283.8258 - apaula.romeiro@gmail.com  

Luiz Claudio de Almeida – (21) 97281-6108 luizclaudioreporter@gmail.com  
 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero - 51 3235-4509 / 99857-1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br  

 

  

mailto:apaula.romeiro@gmail.com
mailto:luizclaudioreporter@gmail.com
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br

