Mostra de Teatro Escolar
revela trabalho de alunos
ESCOLAS e grupos de teatro escolar vão subir ao palco do Teatro Circo para
representar contos infantis ou temas actuais como por exemplo, a Bulimia.
MOSTRA TEATRO ESCOLAR
| Miguel Viana |

Começa hoje, no Teatro Circo, a
oitava edição da Mostra de Teatro Escolar.
Promovida pela Câmara Municipal de Braga, a mostra prolonga-se até sexta-feira e conta com
a representação de 13 peças por
parte de outras tantas escolas e
agrupamento de escolas.
“Esta é a melhor forma de potenciar o trabalho feito em sala
de aula e dos clubes de teatro
existentes nas escolas do concelho. É uma oportunidade de valorizar a disciplina nas escolas e
de ajudar os professores, já que
toda esta actividade é feita devido ao envolvimento dos professores.”, frisou a vereadora da
Cultura na Câmara Municipal de
Braga, Lídia Dias, na apresentação do evento.
A responsável pela pasta municipal da Cultura destacou ainda
que este ano a autarquia pode
disponibilizar “formação ao nível da produção e encenação de
espectáculos” a alguns dos grupos participantes.
Nas várias peças, os alunos
têm oportunidade de abordar vários temas, desde contos tradicionais para crianças aos grandes autores clássicos, passando
por temas como a amizade, a
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Lídia Dias, vereadora da Cultura, apresentou a Mostra de Teatro Escolar

Anorexia, a Bulimia ou o racismo.
Em palco vão estar os agrupamentos de escolas do Mosteiro e
Cávado, de Celeirós, de Real, Sá
de Miranda, Carlos Amarante,
Maximinos, Trigal Santa Maria,
André Soares, Alberto Sampaio,
Dr. Francisco Sanches e as escolas Profissional do Minho e
Profissional de Braga, além do
Colégio Internacional de Braga.
O primeiro dia da mostra (hoje) é preenchido com a apresentação de quatro peças, sendo que
a primeira a subir ao palco, a

partir das 10.15 horas é a do
Agrupamento de Escolas de
Mosteiro e Cávado e tem como
título ‘Quem Conta um Conto...’, seguida, a partir das 15.30
horas, das ‘Aventuras de D. Quixote’ (Agrupamento de Escolas
de Celeirós), de ‘Nos Tempos de
Brilhantina’ (Agrupamento de
Escolas de Real) e de ‘Uma Original História de Amizade’ contada pelo Agrupamento de Escolas Sá de Miranda. Esta última
peça é apresentada a partir das
21. 00 horas. Os espectaculos
têm todos entrada gratuita.

