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A nova agenda do Teatro Virgínia, com a programação de janeiro a março de 2016, foi
apresentada no passado sábado, dia 12 de dezembro.

Destacam-se na música Camané, com o mais recente álbum Infinito Presente a 23 de janeiro,
e Rodrigo Leão a apresentar O Retiro a 6 de fevereiro. Mário Daniel, autor, apresentador e
mágico do «Minutos Mágicos» da SIC trará o espetáculo de ilusionismo Fora do Baralho a 30
de janeiro e na dança a Companhia Paulo Ribeiro apresenta A Festa (da Insignificância) a 5 de
março. No teatro, Misterman, de Elmano Sancho, a 20 de fevereiro e Hamlet Talvez, a partir do
texto de William Shakespeare, a 19 de março, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do
Teatro.

Dando especial atenção às parcerias locais, a abertura desta nova temporada estará a cargo
da Sociedade Velha Filarmónica Riachense (9 de janeiro) e, no fim de semana seguinte, no dia
16, Vera Montero traz-nos o espetáculo Dança para Músicos, em colaboração com a
Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense.

Para os mais novos estão agendadas um conjunto de atividades como o teatro Amarelo, de
Catarina Requeijo, dos 3 aos 6 anos (12 e 13 de fevereiro), E Se Tudo Fosse Amarelo, de
Sílvia Real, dos 6 aos 10 anos (26 e 27 de fevereiro) e Universos Paralelos, da companhia
Mala Voadora, para alunos do 3.º ciclo e secundário, nos dias 11 e 12 de março. A propósito do
Dia de São Valentim, e falando de (des)amor, haverá a projeto teatral e expositivo sobre
relações acabadas Broken Parts.
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No âmbito do Lab Criativo haverá ainda lugar para diversas atividades e oficinas, como um
atelier de escrita criativa em parceria com a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes ou
oficinas de dança, improvisação vocal e instrumental, Um Artista na Escola ou o Ensaio Aberto.

Os bilhetes estarão à venda a partir de amanhã, terça-feira, dia 15 de dezembro, na bilheteira
do Teatro Virgínia (terça a sexta das 13h às 19h e sábado das 15h às 19h) ou na Bilheteira
Online (www.bol.pt)

Para informação mais detalhada consulte a agenda do Teatro Virgínia
http://www.teatrovirginia.com/fotos/noticias/tv_janmar2016_low_1450093496.pdf
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