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BIENAL TEATRARTES ARRANCA SEXTA-FEIRA DIA 8 EM LOURES 

  

A Bienal tem como Patrono nesta edição o Ator Carlos Paulo. 

 

Loures recebe, de 08 de maio a 06 de junho, a BIENAL TEATRARTES, uma mostra de teatro e outras artes de 

palco cujos objetivos passam por fomentar hábitos culturais junto da população. A abertura do evento será 

marcada pelo espectáculo “O Coração de Um Pugilista”, de Lutz Hebner, pelo Theatron Associação Cultural de 

Montemor-o-Novo. As entradas vão de 3€ a 1,5€. Mais informações pelo 911009225 ou 

teatroindepenloures@yahoo.com. 

 

Organizada pelo TIL - Teatro Independente de Loures, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 

desta localidade, desde 2003 a Bienal TEATRARTES tem sido uma mostra de Teatro e de outras artes como a 

Dança, Música, Pintura, Fotografia e etc., restabelecendo o hábito cultural da população relativamente ao 

Teatro. Para o TIL, “o certame é igualmente é uma oportunidade de trazer até Loures os trabalhos daqueles com 

quem nos vamos relacionando através da atividade teatral e que amavelmente nos trazem a qualidade das suas 

produções dos mais diversos tipos”. 

 

O programa da Bienal integra 12 espetáculos. De 08 de maio a 06 de junho, no Cine-Teatro dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, todas sextas e sábados, o público poderá assistir a espetáculos e visitar exposições, 

havendo ainda 1 Oficina e 1 Workshop de Teatro. No dia 08 de maio, às 21h30, O Coração de um Pugilista – 

abre as festividades. ”Um texto que mostra o melhor de dois seres, o encontro e o confronto de duas gerações, 

o desafio da descoberta, uma história de amor e coragem, o tempo que passa e não espera…. 

Onde nos levam as nossas escolhas? Qual o momento decisivo? 

Há sempre alguém que nos mostra um outro lado da coisa, mesmo quando tudo corre mal." 

Este trabalho do Theatron Associação Cultural, foi Vencedor dos Prémios de Melhor Interpretação Masculina 

Secundária (Paulo Quedas) e Principal (Bernardino Samina) e nomeações para Prémio de Melhor Encenação e 

Prémio Ruy de Carvalho – Melhor Espectáculo, no CONTE 2015 organizado pela FPTA – Federação Portuguesa 

de Teatro, Município da Póvoa de Lanhoso e Instituto INATEL e prémios de Melhor Espetáculo e Melhor 

Cenografia e nomeações para Melhor Desenho de Luz e Melhor Interpretação Masculina (2) do Festival 

Internacional de Teatro CALE-se 2015 organizado pelo CALE Estúdio Teatro, de Canidelo – Gaia. 

 

mailto:carlasantos@speedcom.pt
mailto:teatroindepenloures@yahoo.com

