“ABSOLUTAMENTE FABULOSOS” DIA 30
DE JANEIRO NO CINETEATRO MESSIAS
Mealhada, 13 de janeiro de 2016

O Cineteatro Municipal Messias vai receber, no próximo dia 30 de janeiro, pelas 21h30, o
espetáculo “Absolutamente Fabulosos”. Uma alta comédia que fala da vida de atores e
mostra ao espetador que nem tudo é um mar de rosas, mas que o mais importante é não
desistir. A história centra-se na vida de duas atrizes, Dulce Gomes e Helena Carvalho que,
face à situação de desemprego, decidem ir viver juntas. Uma peça de teatro produzida pela
Cartaz – Produções de Espetáculos, que conta com a participação dos atores da série "Bemvindos a Beirais", Noémia Costa, Luís Aleluia e Joana Figueira. O preço do bilhete varia entre
10€ a 15€.

Dulce Gomes (Joana Figueira) e Helena Carvalho (Noémia Costa) são duas atrizes que se
encontram no desemprego e, para dividir despesas e fazer face a essa situação, decidem
partilhar a mesma casa, um casarão que Dulce herdou da sua mãe. Mas para além da casa, as
duas partilham, também, o mesmo agente artístico, Carlos Monteiro (Luís Aleluia), sem que
uma tenha conhecimento da outra. Tudo acontece nas "barbas" de um velho mordomo que
Dulce também herdou da sua mãe, juntamente com o casarão. Uma série de peripécias
carregadas de humor que terminam num final feliz, com as atrizes a conseguirem arranjar
trabalho e darem a volta à situação, voltando às luzes da ribalta.

Os preços para a peça “Absolutamente Fabulosos” variam entre os 10€ (balcão), os 12,5€ (fila
F à fila N) e os 15€ (fila A à fila E e camarotes). Os bilhetes para esta comédia podem ser
reservados através dos telefones 231 209 870 e 231 200 980 ou adquiridos na bilheteira do
cineteatro, das 14h30 às 18h30 e das 20h às 22h, às sextas, sábados, domingos e segundasfeiras
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