
 

 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA APRESENTA 
 

ESPETÁCULO NATAL MÁGICO, QUE JÁ É TRADIÇÃO EM SÃO 
PAULO E PORTO ALEGRE, VOLTA A ESSAS DUAS CIDADES PARA 

ENCANTAR E DIVERTIR 
 

Papai Noel se junta a princesas e super-heróis conhecidos de crianças e adultos 
nessa superprodução musical cheia de sensações e tecnologia 

 
Porto Alegre: Dias 23 e 24 de novembro , no Teatro do Bourbon Country 
São Paulo: Dias 14, 15, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, no Teatro Bradesco 

 

 
Para fotos em alta resolução, clique aqui. Crédito: Clara Miloski Dia 

 
Sucesso de público por onde passa, o espetáculo musical Natal Mágico volta aos 
palcos a partir de novembro para encantar toda a família unindo personagens 
conhecidos e amados pelo público a novidades de tirar o fôlego.  
 
Celebrando seu sexto ano consecutivo em cartaz, a versão 2019 da peça traz uma nova 
dinâmica à história e promete fazer a plateia vivenciar momentos de magia em 
aventuras hipnotizantes e muitos efeitos especiais. 
 
Dirigido por Billy Bond, Natal Mágico acontece nos dias 23 e 24 de novembro, no 
Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre; e em 14, 15, 20, 21, 22 e 23 de 
dezembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo.  
 
A realização é de Black & Red Produções, Campo da Produção e Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal - Pátria Amada 
Brasil.  
 
Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e estão à venda em uhuu.com e bilheteria dos 
respectivos teatro. Não perca mais tempo e garanta já o seu lugar nessa incrível viagem. 
Confira o serviço completo abaixo de cada cidade. 

http://opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=4031&evento=NATAL+M%C3%81GICO
http://uhuu.com/


 

 

 
Nesta nova megaprodução, Papai Noel volta para realizar um sonho de Maria, José e 
Clarinha que, por ventura, acabam lhe mostrando valiosas lições de fraternidade e amor. 
José e Clarinha solicitam à irmã mais velha, Maria, que os ajudem a escrever uma 
cartinha ao bom velhinho pedindo que um irmão se interesse e participe pelo universo 
do outro.  
 
A partir disso, as crianças embarcam em uma grande aventura por meio de histórias 
clássicas e personagens que ganham vida em uma narrativa mágica com super-heróis 
que irão lutar para salvar o mundo numa jornada eletrizante. Eles ainda participam do 
grande baile das princesas e acompanham o caminho dos Três Reis Magos até a 
manjedoura, assim resgatando o verdadeiro espírito do Natal. 
 
Essa megaprodução do diretor italiano Billy Bond traz aos palcos Bia Jordão (Maria), 
Davi Okabe (José), Clarinha Jordão (Clarinha) que está em “Amor de Mãe”, próxima 
novela da Rede Globo, além de um grande elenco. A trama amarra momentos de muita 
tecnologia e efeitos de tirar o fôlego à grande lição que fica do espetáculo: o Natal deve 
ser celebrado por toda a família!  
 
Dos mesmos produtores de Peter Pan, Cinderella, O Mágico de Oz, Branca de Neve, 
After de Luge, Rent, Les Miserables e Um Dia na Broadway, Natal Mágico irá 
surpreender você!  
 
ENREDO 
Ao som da Ave Maria, de Bach/Gounod (uma das composições mais famosas e 
gravadas em latim), um anjo sobrevoa o presépio para anunciar o nascimento do Menino 
Jesus. Outros seis anjos 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, os de Maria é conhecer as princesas de 
suas fábulas favoritas e, os de João, conhecer os super-heróis.  
 
A partir daí, uma série de quadros musicais leva os pequenos ao mundo encantado de 
Alice, dos super-heróis, da Rainha das Neves, além da misteriosa Fábrica de 
Brinquedos do Papai Noel e da clássica dança dos Papais Noéis espelhados em um 
encantador presépio ao vivo. 
 
EFEITOS ESPECIAIS 
A montagem conta com figurinos, cenários, máquinas e equipamentos multimídia que 
ocupam quatro carretas de 40 pés. Além disso, um painel de LED de altíssima definição, 
igual aos utilizados em grandes centros culturais de Nova York e Londres, é um dos 
recursos para compor o pano de fundo dessa época mágica e resgatar a esperança do 
Natal. 
O espetáculo também tem projeções em 3D, uso de técnicas de ilusionismo e levitação, 
e movimentos de cenário controlados por computadores. Dois projetores de última 
geração mapeiam e recortam desenhos e figuras no ar, criando um efeito mágico.  
 
“Nosso objetivo é dar um upgrade ao espetáculo teatral, mesclar cinema, teatro e show. 
Acho que o teatro merece essa renovação tecnológica. E é mais uma maneira de 
interagir com o público, principalmente com as crianças”, completa o diretor Billy Bond. 
 
DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO À CULTURA 



 

 

Dentre as ações que visam a inclusão cultural de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, serão oferecidos ingressos gratuitos e Oficina de Expressão 
Corporal para escolas públicas, ONGs e projetos sociais. Ao longo da temporada, serão 
doados 1.708 ingressos, sendo 1.256 em São Paulo e 452 em Porto Alegre.  
 
Duração: 120min.  
Classificação: Livre 
Lei Federal de Incentivo à Cultura  
Realização: Black & Red Produções, Campo da Produção e Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal - Pátria Amada Brasil 
 
PORTO ALEGRE (RS) 
Dias 23 e 24 de novembro 
Sábado, às 15h* e 18h30 
Domingo, às 15h e 18h30 
Teatro do Bourbon Country (Avenida Tulio de Rose, 80 – Shopping Bourbon 
Country – Passo d’Areia) 
www.teatrodobourboncountry.com.br 
 
Sessão do dia 23/11, às 15h, terá interpretação em libras.  
 
INGRESSOS (1º lote) 

Setor Valor Meia-Entrada 

Popular* R$ 70,00 R$ 35,00 

Galeria Alta R$ 70,00 R$ 35,00 

Galeria Mezanino R$ 70,00 R$ 35,00 

Mezanino R$ 70,00 R$ 35,00 

Banco Alto Mezanino R$ 70,00 R$ 35,00 

Plateia Alta R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia Baixa R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia GOLD R$ 140,00 R$ 70,00 

Camarotes R$ 160,00 R$ 80,00 

 
 
* todos os setores têm uma cota limitada de ingressos a esse valor e podem ser 
adquiridos por todos os públicos. Há ainda incidência de meia-entrada; 
 
- 50% de desconto para sócios e um acompanhante do Clube do Assinante RBS – 
limitado a 100 ingressos e vendas apenas na bilheteria;  
- 50% de desconto para Cliente e acompanhante dos titulares dos cartões Zafari/ 
Bourbon; 
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – vendas apenas na 
bilheteria; 
** Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam 
***Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 

http://www.teatrodobourboncountry.com.br/


 

 

**** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 
***** 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 ao auditório; 
****** 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 Grande do Sul: 
- 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. 
- 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. 
- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários 
mínimos) mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos 
Aposentados e Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente 
registradas ou filiadas. Válido somente para espetáculos no Teatro do Bourbon 
Country e Auditório Araújo Vianna. 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento 
oficial válido, expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados 
doadores regulares a mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, 
e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano. 
*******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. 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de serviço): 
Site: www.uhuu.com  
Atendimento: falecom@uhuu.com 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço): 
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de 
segunda a 
sábado, das 13h às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h) 
HITS STORE 
Shopping Praia de Belas / 2º andar (de segunda à sábado, das 10h às 22h, e 
domingos e feriados, das 14h às 20h) 
Formas de pagamento: 
Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 
Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras 
(débito).  

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


 

 

Assessoria de Imprensa no RS: 
Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com  

 
SÃO PAULO (SP) 
Dias 14, 15, 20, 21, 22 e 23 de dezembro 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São 
Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br 
 
SESSÕES E HORÁRIOS 

Dia  Horário 

14/12, sábado 16h 

15/12, domingo 11h e 16h 

20/12, sexta-feira 16h 

21/12, sábado 16h 

22/12, domingo 11h e 16h 

23/12, segunda-
feira 

16h 

 
 
INGRESSOS (1º lote) 

Setor Valor  Meia-
Entrada 

Popular * R$ 70,00  R$ 35,00 

Frisa 1º andar R$ 80,00  R$ 40,00 

Balcão Nobre R$ 80,00  R$ 40,00 

Plateia de O a W R$ 
120,00  

 R$ 60,00 

Plateia de J a N R$ 
140,00 

 R$ 70,00 

Plateia de A a I R$ 
160,00  

 R$ 80,00 

Camarote R$ 
160,00 

 R$ 80,00 

 
  
* todos os setores têm uma cota limitada de ingressos a esse valor e podem ser 
adquiridos por todos os públicos. Há ainda incidência de meia-entrada; 
 

mailto:catia@agenciacigana.com
http://www.teatrobradesco.com.br/


 

 

- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. 
Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito 
e débito (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 cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois 
ingressos por titular. Vendas apenas na bilheteria do Teatro. 
  
** 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. 
- 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: 

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


 

 

Isento até 15 minutos 
Compras no Zaffari 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. 
  

Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 
Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br 

Costábile Salzano Jr – (11) 964.197.206 – imprensa2@agenciataga.com.br 
  
 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Letícia Rech – leticia.rech@opuspromocoes.com.br 51 3235-4509 
Mauren Favero – mauren.favero@opuspromocoes.com.br 51 3235-4509 
 
 

http://www.uhuu.com/
mailto:falecom@uhuu.com
mailto:guilherme@agenciataga.com.br
mailto:imprensa2@agenciataga.com.br
mailto:leticia.rech@opuspromocoes.com.br
mailto:mauren.favero@opuspromocoes.com.br

