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NOTA À IMPRENSA 
 

Grupo de teatro da Cercisiago e crianças da Escola 
Básica n.º 1 em espetáculo com o apoio do Centro 

de Artes de Sines 
  
O auditório do Centro de Artes de Sines (CAS) recebe, no dia 2 de junho, às 18h30, a antestreia 
do espetáculo “Olá! Está Aí Alguém?”, uma coprodução do Serviço Educativo e Cultural do CAS, 
do Grupo de Teatro “A Arca dos Sonhos” – Cercisiago e da turma do 4.º D da Escola Básica n.º 1 
de Sines. 
  
Inspirado no livro homónimo de Jostein Gaarder, o espetáculo “Olá! Está aí alguém?” junta no 
palco um grupo de crianças de 10 anos e o grupo de teatro da Cercisiago numa interrogação 
sobre os mistérios que se escondem por detrás das coisas que o nosso olhar distraído considera 
«normais». 
  
Este novo espetáculo surge na sequência do trabalho de parceria que tem vindo a ser 
desenvolvido entre a Cercisiago e o Centro de Artes de Sines nos últimos três anos. 
  
Com 16 anos de existência, o grupo de teatro da Cercisiago já produziu mais duas peças em 
coprodução com o Centro de Artes de Sines – “As Viagens de Gulliver”, em 2010, e “Vidas”, em 
2011 -, beneficiando do apoio profissional dos técnicos do Centro e dos seus conhecimentos 
especializados em áreas como a sonoplastia, a cenografia, a música, a expressão dramática e a 
dança, entre outras. 
  
Desta vez a parceria estende-se aos alunos do ensino básico, que até aqui apenas tinham 
participado como espetadores. 
  
A antestreia, dia 2 de junho, destina-se a familiares, instituições e público em geral. 
  
De 4 a 7 de junho, às 11h00 e 14h00, realizam-se sessões para as instituições de reabilitação e 
integração e as escolas dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém e Odemira. 
  
A entrada custa 50 cêntimos e requer marcação prévia (receção do CAS; tel. 269 860 080). 
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Recursos adicionais na área Atualidade > 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). 
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