
 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 

COMÉDIA “A VIDA É CURTA DEMAIS  
PARA PASSAR LENÇÓIS A FERRO” 

ANIMOU  
TARDE DOS SENIORES 

MANGUALDENSES 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE JUNTOU MAIS DE 

DUAS CENTENAS DE SÉNIORES NO AUDITÓRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 
Mais de duas centenas de seniores do concelho assistiram, esta tarde, ao espetáculo de comédia 

“A vida é curta demais para passar lençóis a ferro”, com texto e interpretação de Sofia Bernardo. 

A sessão, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, decorreu no Auditório da Biblioteca 

Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa integrou a comemoração do Dia Internacional do Idoso, 

celebrado anualmente a 1 de outubro, e contou com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde, João Azevedo. A disponibilidade da Companhia de Teatro esteve na 

origem da antecipação da comemoração desta data especial. 

 

COMÉDIA “A VIDA É CURTA DEMAIS PARA PASSAR LENÇÓIS 

A FERRO” 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede a uma noite de passagem de ano decide 

acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da tarde recebe um telefonema, 

da amiga com quem combinou passar a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e 

desolada, acaba por passar o “reveillon” nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, cheia de 

particularidades que estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a 

curiosidade. Em forma de comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta 

personagem, que é o reflexo de tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos 

em reflexões muito divertidas sobre a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, a 

vida. 

 

O Dia Internacional do Idoso foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como 

objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e 

cuidar a população sénior.  

 

 



 
Mangualde, 22 de setembro de 2017. 
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