Assunto: Divulgação da iniciativa das comemorações nacionais dos 500 anos do “Auto da Barca do Inferno”,
de Gil Vicente, junto dos Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada

16 de outubro de 2017

Exmo./a Sr./a
Diretor/a de Agrupamento de escolas/Escola não agrupada
Presidente de CAP

As Companhias de Teatro Escola da Noite, de Coimbra, e Cendrev, de Évora, no âmbito das comemorações
nacionais dos 500 anos do “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, levam a efeito sessões deste
espetáculo para grupos escolares. Incluem uma conversa informal com a equipa artística no final da
sessão, recolhendo comentários de alunos e professores e respondendo a dúvidas e perguntas que queiram
colocar. Antes de cada sessão, as duas companhias disponibilizam-se para trabalhar com os professores na
preparação da vinda ao teatro, disponibilizando também materiais de apoio.
As datas e os locais destas sessões são:
•

Coimbra – Teatro da Cerca de São Bernardo - de 18 a 27 de outubro, de quarta a sexta, às
11.00h e 15.00h.
(informações e reservas 239 718 238 / 966302 488 geral@aescoladanoite.pt)

•

Figueira da Foz – Centro de Artes e Espetáculos - 3 de novembro, sexta-feira, às 10.30h e
14.30h.
(informações e reservas 233 407 200)

•

Évora – Teatro Garcia de Resende - de 9 a 17 de novembro, de quarta a sexta, às 10.30h e
15.00h
(informações e reservas 266 703 112 geral@cendrev.com)

•

Castelo Branco – Cineteatro Avenida- 23 de novembro, quinta-feira, às 11.00h e 15.00h
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(informações e reservas 272 349 560 bilheteira.ctavenida@gmail.com)

O espetáculo conta com a encenação conjunta dos diretores artísticos das duas companhias – António
Augusto Barros e José Russo e prevê, igualmente, a realização de oficinas de formação para professores e
conferências.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor‐Geral
José Vitor dos Santos
Duarte Pedroso
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