
 
 

 NIPC  502 563 010  LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES  +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: info@mun-sines.pt  

 
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines leva crianças 
das escolas ao teatro neste Natal 

 
A Câmara Municipal de Sines assinala a quadra natalícia com a oferta de um espetáculo de 
teatro a todas as 1100 crianças do 1.º ciclo e dos infantários do concelho. 
 
As sessões realizam-se ao longo de três dias – 9, 10 e 11 de dezembro – no auditório do Centro 
de Artes de Sines. 
 
O espetáculo a que as crianças irão assistir é "A História de um Gato e de um Rato que se 
Tornaram Amigos", pela companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, com texto de Luís 
Sepúlveda sobre a capacidade de amar apesar das contrariedades e das diferenças. 
 
Na sinopse do espetáculo lê-se:  
 
“Max, o humano e Mix, o gato, são amigos desde a infância. E quando Max decide sair de casa 
dos pais e partir para uma grande cidade leva o seu fiel amigo. Mas Max começa a trabalhar e 
Mix, que está a envelhecer e a perder a visão, sente-se cada vez mais sozinho. 
 
Um certo dia, Mix, ouve uns passinhos suaves no chão, e descobre que há um ladrão a comer os 
cereais crocantes de Max. Esperto, Mix deixa-se ficar quieto e, de repente, com a rapidez de 
outros tempos, estica a pata e apanha um ratinho minúsculo. Mex, como é batizado, é um 
ratinho medroso e charlatão. 
 
Mas os verdadeiros amigos apoiam-se um ao outro e juntos aprendem a partilhar o que de 
melhor têm dentro de si.” 
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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). 
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