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Animar o Verão 
FESTIVAL E.S.T.A.R – ENCONTROS DE TEATRO E ANIMAÇÕES DE RUA EM VILA NOVA DE MILFONTES 
 
No âmbito da programação Animar o Verão 2019, o concelho de Odemira recebe pelo segundo ano 

consecutivo o Festival E.S.T.A.R – Encontros de Teatro e Animações de Rua. 

 

Nos dias 20 e 21 de agosto o Festival E.S.T.A.R vai estar em Vila Nova de Milfontes para apresentar quatro 

espetáculos. 

 

Festival de teatro e animações de rua abrange variadas áreas artísticas teatro de marionetas, conta 

contos, teatro de andas, teatro de objetos, clown e malabarismo, animações itinerantes, entre outras. 

 

As atividades agendadas para Vila Nova de Milfontes iniciam-se no dia 20 de agosto no Forte de São 

Clemente, pelas 22h00, com o espetáculo “O pior contador de histórias do mundo”, por Rodolfo Castro, 

segue-se às 23h00 o espetáculo “O Intrépido Silva” com José Ramos. No dia 21 de agosto o Forte de São 

Clemente volta a ser palco para mais dois espetáculos, atuação está agendada para as 22h00 com uma 

performance musical por Jorge Rocha, seguindo-se às 23h00 a apresentação “La Kermesse”, por Ale 

Risório. 

  

O E.S.T.A.R é um evento cultural inteiramente gratuito que procura espaços públicos singulares para 

promover diversos espetáculos de teatro e outras animações de rua. Articulados com as rotinas de 

turistas e habitantes, os espetáculos procuram intersectar e proporcionar momentos de entretenimento 

espontâneo no espaço público.  

 

O Festival E.S.T.A.R é promovido pela Mãozorra Associação Cultural em colaboração com os Municípios 

de Aljezur, Odemira, Junta de Freguesia de Odeceixe e com a parceria da Região de Turismo do Algarve, 

bem como com o apoio à divulgação da Antena 1. 

  

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(Ricardo Cardoso) 

 

N.I. n.º 104 

06/08/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais 

Assunto: Festival ESTAR – Encontros de Teatro e Animações se Rua em Vila Nova de Milfontes 

Anexo: Cartaz  
 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM NOTÍCIA 


