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“FIL’MUS” NO GRANDE AUDITÓRIO DO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE COIMBRA,

DIA 25 OUTUBRO

VICTOR HUGO PONTES TRANSFORMA PALCO

DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR NUMA

SAVANA, DIA 2 NOVEMBRO

Últimos espectáculos: “As Orações de Mansata”
despedem-se de Coimbra, dia 27 outubro

“As Orações de Mansata”,

o mais recente

espectáculo d’A Escola da

Noite, despede-se esta

semana de Coimbra. O

público da cidade tem até

domingo para assistir ao

resultado da co-produção

internacional que junta

em palco 13 actores

oriundos de 6 países de língua portuguesa.

Ainda durante esta semana, terá lugar no TCSB a oficina “Dramaturgia na Cena

Contemporânea Brasileira”, dirigida pela Professora da Universidade de São

Paulo Silvana Garcia. Logo a seguir, entre 30 de Outubro e 2 de Novembro, a

companhia de Coimbra recebe na sua casa a Mostra de Teatro Galego, que

inclui a apresentação de 4 espectáculos de quatro dos mais importantes grupos

da Galiza.

“As Orações de Mansata”, de Abdulai Sila, é o primeiro texto dramático impresso

da literatura guineense. Ele oferece um impiedoso retrato dos mecanismos de

corrupção, luta pelo poder e violência extrema que caracterizam vários regimes

políticos em todo o mundo e têm marcado, de forma trágica, a realidade da

Guiné-Bissau nas últimas décadas. A busca das Orações de Mansata, que

supostamente darão aos seus detentores os poderes necessários para dominar o

povo, desenrola-se num processo em que a traição, a tortura e a morte são

reduzidas à banalidade.

Dirigido por António Augusto Barros, o espectáculo é a face mais visível do P-

STAGE – IV Estágio Internacional de Actores, um projecto de formação, criação

e difusão teatral desenvolvido pela Cena Lusófona em parceria com diversas

outras instituições nacionais e internacionais, que conta com o apoio da União

Europeia, através do programa ACP Cultures.
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VIDEO E MULTIMÉDIA

Manuel Fúria lança novo single “Os

Lírios do Campo”

“Be My World”, o regresso dos

YCWCB

Xungaria No Céu lança novo vídeo

“Por te amar não me contive”

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

“Actor Imperfeito” estreia no Teatro do

Bairro, Lisboa, dia 5 dezembro

José Cid ao vivo no Campo Pequeno,

em Lisboa, dia 6 dezembro

Festival “Jazz no Feminino” no Teatro

Notícias Dança Teatro Música Cinema Espectáculos GDA Sociedade Trabalho Formação

Multimédia
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