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NOVIDADES! 
 

ACADEMIA DE ESPIÕES | TEAMBUILDING | 30 a 100 pax | SOB CONSULTA 
Há quem nasça ensinado para as artes do crime e há quem precise de uma mãozinha... Temos uma 
equipa especializada que ensinará como lutar, andar e agir como um espião. Em pouco mais de 2 
horas a sua equipa adquirirá competências de espionagem dignas de um Bond... James Bond! 
 

CASANOVA | FESTA TEMÁTICA | 40 a 100 pax | SOB CONSULTA 

Quem não gostaria de levantar o véu à luxuriante e despudorada sociedade veneziana do séc. XVII? 
Com o Bode Expiatório, o seu desejo (e curiosidade) é uma ordem!  
Por isso, levamo-lo connosco à casa do ilustre Doge se... vier vestido a preceito, claro. Traga o seu 
vestido/fato de gala e nós tratamos das máscaras, perucas, floretes e afins. Haverá um minuet, 
intrigas, jogos de sedução e uma caça ao muito procurado Casa Nova, não fosse este o personagem 
que dá nome ao produto mais délabré do Bode Expiatório! 
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PAINTING CHALLENGE | TEAMBUILDING | 30 a 100 pax | SOB CONSULTA 

Como aliar conceitos de teambuilding tais como “cooperação”, “networking”, uma componente 
artística e oferecer tudo isto num só produto? A resposta é o Painting Challenge, claro! A sua equipa 
terá de reproduzir uma conhecida obra de arte (de Picasso, Almada Negreiros, Van Gogh...) a uma 
super escala. Para isso dividimos a obra e o grupo. O quadro, tal como a equipa, funciona como 
pequenas peças de um puzzle que só ficará completo se todos participarem. E não é assim que deve 
funcionar uma empresa? 
 

COCKTAIL DE IMPROVISO! | ESPETÁCULO DE IMPROVISO | 40 a 800 pax | SOB CONSULTA 
A comédia é um prato que se serve frio. Ou quente. Tanto faz!  São 30 minutos de chorar a rir, 
totalmente improvisados sobre a sua empresa ou outro tema à escolha! 
Com os nossos atores, as gargalhadas são um ótimo aperitivo ou acompanhamento para o jantar! 
Não há dois espetáculos iguais! 

 

 
 
GOT TALENT | TEAMBUILDING & GALA | 30 a 100 pax | SOB CONSULTA 

Há talentos na vossa empresa? Nós sabemos que sim! A nossa mesa de Jurados está prestes a entrar 
em ação para os descobrir. Venham os agudos de voz, as acrobacias jamais postas à luz e os encantos 
vários. Nós estamos prontos para tudo. Vamos ver, auscultar e tirar o melhor de cada um de vós. O 
resultado será um espetáculo de variedades nunca antes visto no mundo corporate! 
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BEST SELLERS 2022/23 
 

CRIME DE SÁBADO À NOITE | JANTAR MISTÉRIO E FESTA TEMÁTICA 

| 40 a 500 pax | SOB CONSULTA 
É uma festa nos anos 70 onde todos dançam e jogam como detetives para descobrir o culpado de 
um hediondo crime! É muito descontraído, bem-disposto e conta com a participação de todos 
durante o jantar. Os Jantares Mistério são intelectualmente estimulantes e muito divertidos, já que 
as equipas terão de passar por provas muito criativas para receber mais pistas! Tudo isto, 
naturalmente, com muitas plumas e brilhantes! 
 

 

 
TALKING GAME | FORMAÇÃO-TEAMBUILDING | 30 a 70 pax | SOB CONSULTA 
O Talking Game que é um dos nossos best sellers. Consiste num crescendo de icebreakers seguido 
de um best of the de exercícios de Teambuilding e de ferramentas de storytelling, culminando num 
show de apresentações de histórias clássicas com um twist moderno e Fun. 
Para além de divertidíssimo, o Talking Game tem a vantagem de ter um pé na formação, 
transmitindo de forma prática e divertida técnicas de comunicação e expressão. 
 

CSI | TEAMBUILTING TEMÁTICO | 30 a 100 pax | SOB CONSULTA 
No CSI associamos o divertimento ao intelecto! Os participantes vão viver intensamente o papel de 
uma famosa equipa forense nas suas peripécias diárias com um crime entre mãos! É preciso 
recolher pistas, interrogar suspeitos, fazer análises laboratoriais e principalmente deduzir teorias. 
Quem é o assassino? Qual das equipas o irá descobrir? Parece mórbido mas é simplesmente uma 
das mais empolgantes e misteriosas ações de teambuilding que temos. 
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HOLLYWOOD QUIZ SHOW| TEAMBUILDING | 30 a 100 pax | SOB CONSULTA 

Consiste numa animação ao longo do jantar, com icebreaker e formação de equipas, numa deliciosa 
competição de cultura cinematográfica e trívia dos grandes ecrãs! Mas porque o intelecto não é 
tudo há provas que desafiam os dotes artísticos dos nossos convidados. É extremamente divertido 
e conta com o humor e carisma do(a) nosso(a) apresentador(a), que garante dinamismo, 
entusiasmo, e níveis de fair play elevadíssimos! 
 

 
 

ONESHOT| TEAMBUILDING-VIDEO | 30 a 1000 pax | SOB CONSULTA 

O nosso produto OneShot é o ideal para grupos divertidos e que se querem divertir ainda mais. O 
OneShot é um videoclipe filmado num plano-sequência único, interpretado por todos os 
participantes. É criativo, requer trabalho de equipa e muito dinamismo. Tem muito Lipdub, como 
não podia deixar de ser! E levamos os nossos adereços, figurinos e uma fantástica equipa artística 
que em conjunto com a música escolhida farão um vídeo memorável, para mais tarde recordar 
(Tcharan!). Ver o filme pouco após a filmagem é uma das grandes valências deste produto. 
 
 

RUROLÍMPICOS | TEAMBUILDING TEMÁTICO| 50 a 500 pax | SOB CONSULTA 

São as Olimpíadas Rurais que qualquer empresa sempre sonhou viver! Saloias com bigode, 
matarruanos com muita lata e as mais loucas competições do Portugal profundo. Os Deuses do 
Pimba devem estar loucos. Há modalidades desportivas para todos os gostos, mas o que conta é a 
criatividade e o espírito aldeão. A modalidade preferida do público rural tende a ser a Corrida de 
Cantares Alentejanos, porque ganha quem chega em último lugar. A última prova é um bailarico em 
Vila Nova de Valha-me Deus.  O Quim Barreiros que se cuide. Medalhas e cabazes para todos!! 
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TEAMBUILDINGS 
 

VALE TUDO | TEAMBUILDING TEMÁTICO| 50 a 100 pax | SOB CONSULTA 
O Vale Tudo é a simulação de um certo e determinado programa televisivo com o mesmo nome. As 
provas são à escolha do "freguês", superdivertidas e com muita necessidade de adaptação dos 
participantes a desafios insólitos! É totalmente jogado pelos participantes e promete ser um 
momento cheio de gargalhadas e diversão. 
 

CADERNETA DE CROMOS | TEAMBUILDING-PRODUÇÃO 

| 20 a 100 pax | SOB CONSULTA 
Diz-se que Star Quality é algo que nasce conosco. Flash! Flash! Flash! E em pouco mais que nada 
teremos o seu informático transformado num verdadeiro gangster Alcaponiano, a equipa de 
recursos humanos em adoráveis Minions e o seu CEO num perigoso cowboy do faroeste. Uma 
produção fotográfica digna de capa de revista! Ou de poster. Ou de calendário. Vocês escolhem! 
Fica aqui um espetacular making of da nossa Caderneta de Cromos. 
 

A IMPORTÂNCIA DO AMOR NA HISTÓRIA DE PORTUGAL | PASSEIO ESPETÁCULO 

| 20 a 150 pax | SOB CONSULTA 
A importância do amor na História de Portugal é uma pequena odisseia pela Alma do povo 
português. Reúne personagens marcantes num passeio turístico pela cidade de Lisboa (ou outra à 
sua escolha), retratando a verdadeira História de como o amor (e o sexo) influenciou os desígnios 
nacionais. Imperdível para quem quer conhecer Portugal e o Amor, a rir! 

 
SUPER HERO COMPETITION |TEAMBUILDING | 15 a 200 pax | SOB CONSULTA 
Estamos no planeta terra, a capital intergaláctica dos super-heróis que este ano abre uma especial 
edição fora do formato do concurso: The Super Heros Catwalk Competition! O planeta alia-se assim 
à Interpol que, estando escassa de recursos internos, necessita de ajuda para criar um novo Super 
Herói para combater o crime mundial. E porque hoje em dia a imagem é tudo, é preciso apostar, 
antes de tudo, num Super Fato e em supernovos poderes que sejam do outro Mundo. Não se 
preocupe se o seu colaborador não tem jeito para disparar raios laser pelos olhos, o que importa é 
a aparência, a atitude! Principalmente na catwalk! 

 

https://vimeo.com/248162423
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JANTARES MISTÉRIO | JANTAR TEMÁTICO | 10 a 36 pax | SOB CONSULTA 
Os Jantares Mistério são intelectualmente estimulantes e muito divertidos, já que cada participante 
veste a pele de um detetive e, ao mesmo tempo, a de um dos personagens suspeitos do crime. 
São uma viagem no tempo, com sabor a suspense! Se fosse viva, a Agatha Christie era nossa fã! 
 
::: BAILE MISTÉRIO NA CASA DOS TÁVORAS 
É um jantar mistério que acontece no dia 31 de Outubro de 1755 (véspera do Terramoto) na Casa 
dos Távoras, quando chega a notícia que D. Luís da Cunha, secretário do reyno, foi assassinado. Todo 
o jantar anda à roda de saber quem foi o criminoso.  
 
::: CRIME NO CLUBE LITERÁRIO 
Estamos em plena II Guerra Mundial e o Dr. Eça Morais aproveita esta Lisboa mais cosmopolita para 
vivos e interessantes encontros no seu Clube Literário. Mas neste encontro, surge a terrível notícia 
que alguém foi assassinado. Todos são suspeitos, apenas um é o assassino.  
 

 
 
VESTIR A CAMISOLA | TEAMBUILDING-VIDEO| 40 a 1000 pax | SOB CONSULTA 
O Vestir a Camisola tem um nome tão literal como metafórico. Aqui os nossos participantes vão ser 
divididos em grupos para vestir t-shirts impressas com letras. Liderados pelos nossos criativos 
encenadores irão deixar mensagens sobre e para a empresa.  
É ideal para comemorar datas redondas, celebrar os grandes feitos, rematar uma reunião ou uma 
formação e quem sabe para mimar o carismático CEO que se vai reformar. O resultado é um vídeo 
tão cómico como memorável! 
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STAR WARS MYSTERY DINNER | JANTAR MISTÉRIO E FESTA TEMÁTICA | 40 a 100 pax | SOB 

CONSULTA 
É um divertidíssimo jantar onde será deslindado um mistério à escala interplanetária. Só as mentes 
mais avançadas e os espíritos mais inquisitivos de cada planeta poderão chegar à solução! Mas nesta 
Guerra de Estrelas, a criatividade e os movimentos robóticos também serão premiados já que para 
decifrar a trama do crime serão entregues pistas aos vencedores das dance battles futuristas 
organizadas pelos nossos Stormtroopers! May the Force be with your team! 
 
 

AÇÕES DE CHARME 
 

EYES WIDE SHUT | ESPETÁCULO-FESTA TEMÁTICA| 50 a 300 pax | SOB CONSULTA 
O Eyes Wide Shut é uma irresistível noite de charme para si e para os seus convidados, quer sejam 
a sua equipa ou os seus clientes. Inspirado na noite mais misteriosa da história do cinema, esta 
dinâmica é acima de tudo um ritual e um espetáculo que transportará os honráveis visitantes para 
o universo sedutor cinematográfico de Kubrick. Não há quem lhe resista, nem de olhos fechados. 
 

 
CASINO ROYALE | ESPETÁCULO-FESTA TEMÁTICA| 50 a 300 pax | SOB CONSULTA 

Shiu! É suposto ser top-secret mas toda a gente sabe que durante a Lei Seca e a II Guerra Mundial o 
Casino Royale foi o local de ação de muitos espiões, cigarette girls, bond girls e polícia política. 
A refeição culmina na abertura de um casino glamouroso com pista de dança em que, quem quiser 
pode jogar, assistir ou simplesmente interagir com as personagens. É muito requintado e combina 
na perfeição com uma gala, um cocktail ou outros deleites afins.  
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GUEST LIST | ANIMAÇÃO VERSÁTIL | 40 a 1000 pax | SOB CONSULTA 
É o melhor comité de boas vindas do mundo, porque é você que o escolhe! Consiste em ter dois ou 
mais atores em personagem a receber e divertir os seus convidados. Estes têm ainda à disposição 
um charriot com figurinos e adereços para a entrada na passadeira vermelha, pois os nossos ilustres 
são seguidos por indiscretos paparazzis que farão fotos dignas das mais prestigiadas revistas 
internacionais. As nossas celebridades podem ainda intervir (guião customizado) na vossa Gala ou 
representar mascotes de empresa feitas à medida. 
 
 

FESTAS TEMÁTICAS 
 

THE LOVE BOAT| PASSEIO-INTERATIVO | 40 a 200 pax | SOB CONSULTA 

Lembra-se da série de televisão? Ainda sabe trautear a música Love is in the Air? 
À entrada do barco vai ter o Capitão à sua espera e muita música romântica. É uma aventura kitch 
rio-a-cima, com uma história misteriosa de morrer... a rir. 
 
 

OS LOUCOS ANOS 20 | SHOW-FESTA TEMÁTICA | 40 a 500 pax | SOB CONSULTA 
Elas emancipam-se e eles mostram as armas! Nos anos 20 todas as regras saltam pela janela e o que 
fica dentro da sala é charme e muito jogo de cintura.  Os Loucos Anos 20 são um festão em franjas 
onde, durante o jantar, os convidados irão mostrar todo o potencial dos seus tornozelos em modo 
roaring 20’s, subir ao palco para se tornarem em galants de radionovela, entre outras peripécias de 
época.  
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BOOGIE WONDERLAND | FESTA TEMÁTICA | 40 a 600 pax | SOB CONSULTA 
Come shake it Sisters! O Boogie Wonderland tem este fantástico nome porque não consegue deixar 
nem o mais rígido pau de vassoura indiferente aos seus ritmos. É um inigualável festão dos anos 
70! Posto isto, após o vosso singelo e aparentemente controlado jantar, surgem os nossos 
aparatosos personagens vindos do passado, prontos para levar os convidados a uma viagem ao 
wonderland da música, das calças à boca-de-sino e do fun sem limites. Música, plumas, DJ…a disco 
battle vai começar! 
 
 

YOUR WISH IS OUR COMMAND 
 
Ações feitas à medida, Inaugurações, Recriações Históricas 
O Bode Expiatório é conhecido por transportar os seus convidados para universos mágicos, épocas 
remotas e proporcionar experiências imersivas. Qualquer que seja a ocasião: festas, eventos de 
charme, inaugurações ou simplesmente o desejo excêntrico de mudar de ares, somos uma espécie 
de máquina do tempo e do espaço, pronta a estalar os dedos. 
 
 

EXPERIMENTE TAMBÉM… 
 
Marte Ataca 
E se um marciano viesse ameaçar o sucesso da sua equipa? Até onde iriam para o convencer do contrário? 

 
The Office 
Não temos dúvidas de que no seu escritório se passam cenas tão inéditas como na série. 

 
Dance, Dance, Dance 
Se tudo o que querem é bailar, então estes serão os 90 minutos mais divertidos do vosso ano! 

 
O BODE EXPIATÓRIO TEM  
MAIS DE 60 PRODUTOS 
E ESCREVE AÇÕES À MEDIDA! 
 

LIGUE-NOS    T 961 822 202     T 968 581 898 
Prometemos ser tão divertidos ao telefone como ao vivo! 
 
info@bode-expiatorio.com        www.bode-expiatorio.com 
 


