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NOTA À IMPRENSA 
 

Olga Roriz no Centro de Artes de Sines 
Baseado na história de uma catástrofe natural ocorrida na Turquia, um solo criado e 

interpretado por uma das figuras de referência do bailado português. 
 
Olga Roriz apresenta-se no Centro de Artes de Sines no dia 4 de Abril, às 22h00, com o 
espectáculo “O Olhos de Gulay Cabbar”, que concebeu e interpreta. 
 
“«Os olhos de Gulay Cabbar» não aborda unicamente um facto real ocorrido num acidente na 
Turquia ou a forma insólita e cruel como os média transmitem, fria e indisti ntamente qualquer 
tipo de notícia, banalizando-as. Este solo é, na sua essência, no seu percurso e na sua finalidade 
sobre a vida o amor e a morte. Não desta mulher, mas pelos olhos desta mulher, pelos seus 
gestos, a sua voz omnipresente, pelo que oculta e desvenda...O seu discurso, tão directo quanto 
ausente, são estilhaços de uma memória dispersa. As palavras são lançadas como setas com a 
tranquilidade de quem já nada tem a temer... «Se eu ao menos pudesse calar-me como se fosse 
o próprio silêncio. Como se o silêncio soubesse mais do que eu. Não!»” (Olga Roriz) 
 
Espectáculo com direcção, texto, voz off e interpretação de Olga Roriz, paisagem sonora de 
António Viegas, cenografia de Paulo Reis e Olga Roriz, figurino de Mariana Sá Nogueira, desenho 
de luz de Clemente Cuba, imagens de arquivo da SIC, selecção de imagens e alinhamento de 
Olga Roriz e Paulo Reis e edição de José Bruno Parrinha (SIC). 
 
O bilhete custa 5 euros e pode ser reservado através do telefone 269 860 080.  
 
2 Abril: Ciclo Imigração e Médio Oriente – “A Valsa com Bashir”, de Ari 
Folman (Israel, 2008) 
 
O terceiro filme do Ciclo de Cinema Imigração e Médio Oriente é projectado no dia 2 de Abril, às 
22h00, no Auditório do Centro de Artes de Sines. 
 
Melhor filme em língua estrangeira nos últimos Globos de Ouro, “A Valsa com Bashir” é um 
documentário autobiográfico que usa a linguagem da animação parar tratar as experiências de 
um conjunto de soldados do exército israelita durante e depois da guerra do Líbano de 1982.  
 
O bilhete custa 2 euros para o público em geral é gratuito para os Amigos do CAS, mediante 
reserva. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


