AGENDA
TEATRO
NOS PALCOS

CYRANO DE
BERGERAC
Cyrano é dono da

palavra e da razão.
Anda à procura
do amor e às vezes
troca-lhe os passos
porque tem medo
daquilo que as
mulheres possam pensar acerca
do seu grande nariz. A peça
é encenada por Rui Mário.

ONDE QT. DA REGALEIRA
(SINTRA)
QUANDO SEX. E SÁB., ÀS 21:30
PREÇO 10€

ONDE
TEATRO MUNICIPAL
DE PORTIMÃO
QUANDO
QUI. A SÁB.,
ÀS 22:00
PREÇO
12€ A 20€

FERNANDO MENDES REGRESSA AO ALGARVE

Um mês a FAZER
RIR no Algarve

O comediante tem o primeiro monólogo da sua carreira neste espectáculo
que está a percorrer o País até ao final do ano. Agora em Portimão
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O

espectáculo tem feito sucesso
em todo o lado por onde tem
passado, e agora está no Teatro
Municipal de Portimão, no Algarve, onde ficará até dia 25. Insónia, a nova comédia de Fernando Mendes, é também o primeiro monólgo da carreira deste actor prolífico, e
apresenta-nos Custódio Reis, um homem
igual a tantos outros, que perde emprego,
mulher e sono de uma assentada.
O que vai fazer um português crivado de
dívidas até ao pescoço, que nem sequer
consegue dormir com as preocupações
que tem na vida? “A peça é muito diver-

tida, e se ao princípio fiquei nervoso com
a ideia de fazer um monólogo, acabei por
ultrapassar a questão, ao introduzir no espectáculo figuras que contracenam comigo através da televisão”, conta o comediante. A taróloga Maya e o ex-futebolista
Paulo Futre são apenas alguns dos “actores convidados” desta peça, que depois de
Portimão continuará a viagem pelo País.
Como sempre, Fernando Mendes não deixará de passar pela capital. “Se tudo correr como planeado, estarei no final do
ano no Teatro Villaret, em Lisboa, para
apresentar este espectáculo aos lisboetas”, promete o actor.
●

MAIS RESPEITO
QUE SOU
TUA
MÃE
Joaquim Monchique
é Esmeralda
Bartolomeu, uma
dona de casa em
apuros que tem de
lidar com todos os problemas
de um seio familiar em dificuldades.

ONDE TEATRO SÁ DA BANDEIRA
(PORTO)
QUANDO QUI. A SÁB., ÀS 21:30;
E DOM., ÀS 18:00
PREÇO 10€ E 16€

A BELA E O
MONSTRO
Um espectáculo
que cruza a fantasia
e a realidade através
de um príncipe
amaldiçoado
e da filha de um
comerciante. Esta é a
história onde o amor se sobrepõe à
aparência e à maldade. João Ascenso
encenou e adaptou a peça de teatro.

ONDE QT. DA REGALEIRA (SINTRA)
QUANDO SEX. E SÁB., ÀS 21:30
PREÇO 10€

EU SAIO NA
PRÓXIMA
E VOCÊ?
Um matrimónio entre
duas pessoas que
se conheceram
no metro, mas que
estão condenadas ao
fracasso e as várias razões para isso
acontecer são várias. La Féria é o autor.

ONDE TEATRO POLITEAMA
(LISBOA)
QUANDO QUA. A SÁB., ÀS 21:30;
SÁB. E DOM, ÀS 17:00
PREÇO DE 10€ A 30€
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