RESERVAS: BIBLIOTECA MUNICIPAL OU PAPELARIA ADRIÃO

MANGUALDE ACOLHE ESPETÁCULO SLACKLINE
– ANDORINHAS SHOWS’21
UM ESPETÁCULO DIFERENTE DO HABITUAL,
ALIANDO UMA VERTENTE TEATRAL AO DESPORTO.
DIA 17 DE SETEMBRO, NO LARGO DR. COUTO, PELAS 21H30.
No âmbito do projeto “Alto Mondego Rede
Cultural”, Mangualde acolhe no próximo dia 17
de setembro o espetáculo Slackline –
Andorinhas Shows’21, pelas 21h30, no Largo Dr.
Couto (em frente à Câmara). Trata-se de um
espetáculo diferente do habitual, aliando uma
vertente teatral ao desporto, coordenado pelo
campeão nacional Rui Mimoso e conta com o
envolvimento de elementos da comunidade,
onde cada um sobe ao palco para contar a
perspetiva individual de uma história em
comum. É ainda um espetáculo de capacitação da
Rede Cultural Alto Mondego que envolve os
Municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de
Algodres e Mangualde.
O enredo por detrás do espetáculo varia de
concelho para concelho. Em Nelas e Mangualde a
história desenvolve-se em torno de despedidas e
reencontros, das festas e das romarias. Enquanto,
em Gouveia, à trama junta-se a poesia de Virgílio
Ferreira. Já Em Fornos de Algodres o desafio
passa por pedir emprestado o olhar do rio
Mondego e mergulhar na travessia, no tempo e
no espaço, desde a origem aos dias de hoje. A
criação faz, ainda, referência às linhas de
comboio e ao fadista António Menano.
O programa começou a 3 de julho em Nelas,
passando nos dias 4 e 5 de setembro em Gouveia.
Seguindo-se Fornos de Algodres, no dia 10 de
setembro e novamente Nelas a 11 de setembro.
A digressão termina em Mangualde no dia 17 de
setembro. Todos os espetáculos decorrem ao livre e têm início pelas 21h30.

LOTAÇÃO LIMITADA E RESERVA DE LUGARES OBRIGATÓRIA
A lotação do concerto é limitada e os lugares são marcados, de forma a respeitar as normas emanadas pela DGS. A
entrada é gratuita, mas com aquisição obrigatória de bilhetes na Biblioteca Municipal e/ou na Papelaria Adrião. A
organização solicita a todos que respeitem sempre as regras da DGS e as indicações/sinalética no local, mantendo sempre
o distanciamento social de segurança, a utilização da máscara e as regras de etiqueta respiratória.

PROJETO “ALTO MONDEGO REDE CULTURAL”
O projeto “Alto Mondego Rede Cultural” junta os municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia e é
cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

SLACKLINE
O Slackline é um desporto que consiste prática de equilíbrio sobre uma linha dinâmica, esticada entre dois pontos fixos.
O praticante pode caminhar sobre ela ou fazer manobras e truques, dinâmicos ou estáticos.
As capacitações a desenvolver, não foram só slackline, mas incorporaram também o movimento corporal no solo, como
forma de expressão artística e complementar à slackline, conseguindo assim mais conteúdo, mais movimento na criação
e produção do espetáculo final. Apesar do foco da capacitação ser a slackline, Rui Mimoso aliará o “free runnig” ou
“parkour” às sessões de capacitação, assim como outras formas mais gerais de movimento corporal. Em conjunto, estas
ferramentas irão possibilitar um maior controlo motor, como maior expressão e liberdade corporal.
Mangualde, 7 de setembro de 2021.
Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt
www.essenciacompleta.pt
#ComunicaçãoCompleta

