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“As	  aventuras	  de	  João	  Ratão	  e	  outros	  contos	  do	  caldeirão”	  

No	  próximo	  dia	  1	  de	  abril	  de	  2017,	  o	  Centro	  de	  Educação	  e	  Recreio	  de	  Vagos	  acolhe	  um	  espe-‐
táculo	  para	  os	  mais	  pequeninos	  -‐	  “As	  aventuras	  de	  João	  Ratão	  e	  outros	  contos	  do	  caldeirão”,	  
que	  tem	  início	  às	  21h	  e	  que	  é	  organizado	  pelo	  Parque	  de	  Talentos	  de	  Aveiro.	  

Um	  espetáculo	  divertido	  baseado	  na	  história	  tradicional	  do	  João	  Ratão	  na	  perspetiva	  de	  duas	  
vizinhas	  que	  em	  tempos	  se	  apaixonaram	  pelo	  famoso	  rato.	  

O	  valor	  de	  entrada	  é	  de	  3,00€	  para	  crianças	  com	  idade	  a	  partir	  dos	  4	  anos.	  Os	  bilhetes	  estarão	  
à	  venda	  uma	  hora	  antes	  do	  espetáculo.	  

Público-‐	  alvo:	  a	  partir	  dos	  3	  anos	  em	  diante	  

Sinopse:	  

Esta	  história	  que	  vão	  ver,	  a	  bem	  dizer,	  não	  passa	  de	  um	  enredo	  vulgar	  de	  ciumeiras,	  invejas,	  e	  
intrigas,	  entre	  duas	  amigas:	  a	  primeira	  é	  Carmela	  que	  se	  julga	  muito	  bela,	  a	  segunda	  é	  Belmira,	  
que	  se	  julga	  muito	  gira.	  E	  ambas	  guardam	  em	  si,	  bem	  juntinho	  ao	  coração,	  um	  segredo	  muito	  
antigo	  sobre	  um	  tal	  de	  João	  Ratão.	  Por	  ele	  andaram	  as	  duas	  tão	  perdidinhas	  de	  amores!	  Ai,	  
que	  tremuras!...	  Que	  ardores!	  Tanto	  andaram,	  tal	  fizer...ham,	  que	  afinal	  se	  perderam.	  Nem	  
uma	  só	  namorou	  com	  o	  rato	  apessoado...	  Quem	  ganhou...	  foi	  Carochinha!	  A	  malina!...	  A	  tara-‐
lhouca!	  (dirão	  Belmira	  e	  Carmela)	  Foi	  velhaca!...	  Foi	  megera!	  (dirão	  Carmela	  e	  Belmira)	  Que	  
fim	  terá	  esta	  história,	  não	  me	  dirás	  tu...	  ou	  tu?!...	  Foi	  caldeirão	  ou	  panela?!...	  Foi	  poção	  ou	  foi	  
mezinha?!...	  Mas	  que	  esta	  história	  termina,	  e	  é	  um	  gáudio,	  e	  uma	  confusão,	  disso	  temos	  a	  
certeza.	  Por	  isso,	  perante	  vós,	  Eis	  Belmira!...	  Eis	  Carmela!...	  Ou...	  Eis	  Carmela!...	  Eis	  Belmira!...	  
Explicando	  não	  me	  entendo!	  Mas	  vós	  a	  entendereis...	  em	  vendo!	  
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