ESPETÁCULO MUSICAL “NAS CORES DA BEIRA” EM
MANGUALDE COM LOTAÇÃO ESGOTADA
FORAM CUMPRIDAS AS NORMAS DA DGS.
Foi com uma lotação
esgotada
que
o
Município
de
Mangualde recebeu, no
passado dia 2 de
setembro, o espetáculo
musical “Nas cores da
Beira”. O evento, que
ocorreu no âmbito do
projeto “Cultura no
Dão”, teve lugar no
Largo Dr. Couto, pelas
21h30. O espetáculo
terá ainda mais duas
apresentações: dia 4 de
setembro em Penalva
do Castelo; e dia 5 de setembro em Canas de Senhorim. “Nas Cores Da Beira” é um espetáculo
multidisciplinar, que pretende enaltecer as paisagens, costumes e tradições da região.
A lotação do evento foi limitada e os lugares foram marcados, de forma a respeitar as normas emanadas
pela DGS. A entrada foi gratuita, mas com aquisição obrigatória de bilhetes na Biblioteca Municipal
e/ou na Papelaria Adrião.
A iniciativa, que passa por Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, é esforço conjunto de ligar em rede
os três Municípios no projeto “Cultura no Dão”. Um programa cultural itinerante, alicerçado na
apresentação de espetáculos, contribuindo, decisivamente, para apoiar os agentes culturais e estimular a
dinâmica económica, bem como para valorizar o património artístico-cultural da região, a sua identidade
e comunidades, reforçando a atratividade do território e o incremento do seu valor turístico. Um projeto
cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.

NAS CORES DA BEIRA

NAS CORES DA BEIRA, um espetáculo musical que pretende enaltecer as paisagens, costumes e tradições
da região. Com um elenco composto por atores profissionais, artistas de circo e população local, o
espetáculo conta-nos a bela história de Maria e Ilídio, um jovem casal que, mesmo de terras e estatutos
diferentes, escrevem uma história de amor sem igual. Com uma pitada de humor da coscuvilheira da
aldeia e os dramas de uma tia de nariz empinado, NAS CORES DA BEIRA vai conquistar o coração do
espectador.
Mangualde, 3 de setembro de 2021.
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