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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Teatro do Mar estreia espectáculo 
«Lenda do Menino da Gralha» 

 
O Teatro do Mar estreia, sábado, dia 13 de Dezembro, às 18h30, no Centro de Artes de Sines, o 
seu novo espectáculo «Lenda do Menino da Gralha», com texto e encenação de Julieta Aurora 
Santos. 
 
Prosseguindo o seu projecto de resgatar elementos da identidade cultural da região através de 
uma dramaturgia inspirada na sua história, mitos e contos tradicionais, a companhia sineense 
baseou-se numa lenda da freguesia de Porto Covo, “A Lenda do Menino da Gralha”, para criar 
este espectáculo, recuperando assim, para as novas gerações, parte do património imaterial do 
concelho. 
 
A lenda e os factos históricos associados são reinventados de uma forma fictícia e poética, dando 
assim origem à criação de um texto dramatúrgico original, da autoria de Julieta Aurora Santos 
(directora e encenadora do Teatro do Mar). 
 
A história é narrada por uma personagem onírica, a Maresia, uma figura feminina central que 
suspende na cintura da sua extensíssima saia de mar uma ilha. É a personificação da paisagem, a 
grande inspiração e ponto de partida para esta criação teatral. É o espírito daquele mar, como 
testemunha de todos os acontecimentos, quem nos conta as aventuras do menino e da sua 
amiga gralha, na Ilha do Pessegueiro. É uma história sobre o desejo de liberdade e de paz num 
mundo que tende a desaparecer. 
 
Um capitão vivia no Forte da Ilha do Pessegueiro com um grupo de soldados. Tinha a seu cargo a 
defesa da fortaleza e o treino dos militares. Sonhava fazer do seu filho, uma criança de 8 anos, 
um grande guerreiro, forte e destemido. 
 
Porém o menino detestava as armas e fugia aos treinos a que o pai o submetia. Gostava muito 
de brincar e tinha um coração bondoso. Afeiçoou-se de tal maneira a uma gralha, que esta se 
tornou o seu passatempo favorito. O pai, enfurecido por causa do seu desinteresse pelas artes da 
guerra, ameaçou-o de matar a gralha se ele não deixasse de brincar com ela. Então uma noite, 
quando todos dormiam, o menino e a sua amiga gralha resolveram fugir da ilha…. 
 
A narrativa, auxiliada na sua interpretação por marionetas de varas, define-se através de uma 
linguagem de grande visualidade, ambiente onírico e poesia, passível de ser compreendida por 
todos os públicos.  
 
Além da sessão de estreia, realizam-se duas novas sessões para o público em geral no domingo, 
14 de Dezembro, às 16h00 e às 18h00. No dia 15 de Dezembro, realizam-se sessões para as 
escolas (10h30 e 14h00). 
 
A entrada nos espectáculos é gratuita, mas obriga à reserva de bilhete na recepção do Centro de 
Artes de Sines (tel. 269 860 080). 
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“Lenda do Menino da Gralha” é a terceira produção do Teatro do Mar apresentada no Centro de 
Artes de Sines no âmbito do protocolo para 2008 assinado entre a companhia e a Câmara 
Municipal de Sines. 
 
CRÉDITOS 
 
Texto e Encenação – Julieta Aurora Santos 
Interpretação e Manipulação – Sandra Santos/Maresia; Carlos Campos/Menino; Luís João 
Mosteias/Gralha/Soldado; Sérgio Vieira/Capitão 
Cenografia e Adereços – João Calvário 
Construção – João Calvário, Hugo Custódio, Teatro do Mar 
Bonecos – Sérgio Vieira, Sandra Santos, Carlos Campos, Luís João Mosteias 
Figurino – Sandra Santos 
Música – Zé Dado 
Iluminação – Hugo Custódio 
Operação de Som – Artur Chainho 
Produção e Promoção – Paulo Correia 
Produção Executiva – Artur Chainho 
Secretariado – Sónia Custódio 
Imagem Gráfica – António Caetano 
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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 girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


