
AS REGRAS DA CASA 
Regulamento “A Morte do Corvo” 

 
1. ENTRADA e DURAÇÃO: 

As portas abrem meia hora antes do início do espectáculo (20h30 entre 4ªf e Sábado e 
16h30 no Domingo). Não é permitida qualquer entrada após o início do espectáculo (21h00 
entre 4ªf e Sábado e 17h00 no Domingo). O espectáculo tem a duração aproximada de 100 

minutos. 
 

2. RESTRIÇÕES de IDADE: 
Este espectáculo é aconselhado a maiores de 18 anos. Não será permitida a entrada a 

quem, caso seja pedido, se recusar a mostrar documento de identificação com fotografia 
como prova de maioridade. Os menores de 18 anos de idade, podem assistir ao espectáculo 
quando acompanhados por um dos pais ou responsável legal de guarda. Terão que assinar 

uma declaração de consentimento. Não é permitido o consumo de álcool no recinto do 
espectáculo por menores de 18 anos.  

Nunca é permitida a entrada a nenhum menor de idade igual ou inferior a 3 anos de idade. 
 

3. ESPECTADORES: 
Sempre que um espectador apresentar comportamentos estranhos, seja por estar sob a 

influência de álcool, estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou produtos de efeito 
análogo e que, de alguma forma, perturbe a realização do espetáculo (interferir com actores 

e/ou outros espectadores ou causar danos nos cenários, entre outros) pode a organização 
obrigar a sair do recinto, sem direito a reembolso. 

 
4. ANTES do ESPECTÁCULO: 

Todas as malas e outros objectos que possam causar interferência no espectáculo (ex: 
guarda-chuvas) terão que ser deixados no bengaleiro existente à entrada. 

Não é permitida a entrada de bebidas ou qualquer outro produto alimentar. 
 

5. DURANTE o ESPECTÁCULO: 
Os espectadores, durante a duração do espectáculo, terão que usar uma máscara que será 

fornecida pela organização à entrada. 
Não é permitida a utilização do telemóvel em nenhuma ocasião, seja para captação de 

imagem e/ou vídeo, realização de chamadas ou envio de mensagens, entre outros. Não é 
ainda permitida a captação de imagem, vídeo e som de nenhuma forma. 

 
6. RECOMENDAÇÕES de COMO VESTIR: 

Os espectadores durante o espectáculo irão movimentar-se em 3 pisos, com escadas e 
grandes áreas, pelo que é recomendado o uso de calçado confortável e roupa quente 

durante o período do outono/inverno. 
 

7. AVISOS em relação ao CONTEÚDO: 
Esta experiência passa-se em espaços escuros, com fumo e som alto, em algumas salas 

fechadas e há cenas com nudez, e que simulam luta, sexualidade e violência. 
 
 



 
8. CANCELAMENTO e REEMBOLSO: 

Caso um espectador, possua bilhete válido e e não lhe seja facultada a entrada, por motivos 
imputáveis ao próprio: atraso na chegada ou condições impróprias (ponto 3.), o valor do 

bilhete não será reembolsado. 
Caso o espectáculo seja cancelado por motivos imputáveis à organização, o bilhete poderá 

ser trocado para nova data à escolha do espectador e consoante a disponibilidade existente 
ou o espectador pode escolher ser reembolsado pelo valor do bilhete. 

 
 

Devido às características do espectáculo que requer constante movimentação, o mesmo 
não é totalmente visível para pessoas com mobilidade reduzida, pois apenas é garantido 

acesso a cadeiras de rodas ao piso do nível zero. Não dispomos de casas de banho 
adaptadas. 

 
A aquisição de bilhete e participação no espectáculo “A Morte do Corvo” assume a 

aceitação integral e incondicional deste regulamento. 
 

 


