Nota de imprensa / Press release

AUREA, “JOTA GINJA” E MARINA MOTA
ANIMAM CINETEATRO ANADIA EM NOVEMBRO
O concerto de Aurea, o espetáculo infantil “Jota Ginja o quase ninja, o concerto” e a comédia “E tudo o
morto levou”, com Marina Mota, prometem animar o Cineteatro Anadia durante o corrente mês de
novembro.
O ciclo “Concertos de Outono” tem assim continuidade, no dia 13 de novembro, pelas 21h00, com a
atuação da cantora Aurea, considerada a voz do Soul Português. De entre as suas influências, estão
nomes como Aretha Franklin, Joss Stone, John Mayer, Amy Winehouse, James Morrison e ainda Zero 7.
A lotação está praticamente esgotada, mas ainda restam alguns bilhetes para o concerto.
A programação cultural prossegue, no dia 21 de novembro, pelas 15h00, com o espetáculo infantil “Jota
Ginja o quase ninja, o concerto”. Este espetáculo, com a duração de uma hora, apresenta canções ao
vivo, narração de histórias, ilustrações em tempo real projetadas na grande tela e até tradução para
língua gestual portuguesa, num grande projeto artístico. O bilhete tem um custo de 6,00€ (adulto) e de
3,00€ para crianças, a partir dos 3 anos e portadores dos cartões Anadia Jovem e Sénior.
Para o último sábado de novembro, dia 27, pelas 21h00, está programado o espetáculo “E tudo o morto
levou”, uma comédia com assinatura de Roberto Pereira, protagonizada por Marina Mota. O elenco
conta ainda com a participação de Rui de Sá, Marisa Carvalho e Nuno Pires.
“E Tudo o Morto Levou” é uma comédia teatral que decorre durante um velório, num largo de um
bairro na periferia de Lisboa. Quando tudo leva a crer que se trata de mais um velório como tantos
outros, eis que o insólito acontece: Isabel, a recém-viúva, é confrontada com o marido, que lhe aparece
à frente com um ramo de flores. Afinal, não é ele quem está no caixão, mas, sim, o tipo que lhe roubou
o carro e todos os bens que trazia consigo, incluindo a roupa. A interior, também… Está assim dado o
ponto de partida para uma comédia frenética, de enganos e com um ritmo grande de entrada e saída de
personagens, alguns dos quais “míticos” na já vasta carreira da atriz Marina Mota. O custo do ingresso é
de 11,00€, com 50% de desconto para os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior.
Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos na plataforma digital www.bol.pt ou na bilheteira
do Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h00, e no dia dos espetáculos a partir
das 14h00.
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