Sophia

A partir da obra infantil de
Sophia de Mello Breyner Andresen

reservas@oteatrao.com
239 714 013 · 912 511 302

Sophia
Sinopse

Este espetáculo é uma viagem. Uma viagem
que começa dentro de casa, começa na vontade
de descobrir o que está para lá dos muros do
quintal. Começa numa manhã de natal. Os limites
do quintal levam-nos para uma floresta densa,
povoada por anões e fadas, onde encontramos
o caminho do mar e nos encantamos por
uma menina muito singular – a Menina do
Mar. Embalados pelas marés chegamos até à
Terra Santa e ao Oriente onde aprendemos a
sentir saudade de casa e a voltar a tempo da
Ceiade Natal.
Duração do espetáculo: 50 minutos
Classificação etária: M/3

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
DIREÇÃO Isabel Craveiro
ELENCO Joana Isabella, João Amorim,

João Santos e Margarida Sousa
DESENHO DE LUZ Jonatham Azevedo
ILUSTRAÇÃO Ana Biscaia
APOIO PESQUISA E MANIPULAÇÃO DE OBJETOS

Patrick Murys
CENÁRIO E FIGURINOS Filipa Malva
COMUNICAÇÃO Mariana Pardal
GRAFISMO Paul Hardman
FOTOGRAFIA Carlos Gomes
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO José Baltazar
COSTUREIRAS Albertina Vilela e Isabel Félix
CABELEIREIRO Carlos Gago (Ilídio Design)
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Cátia Oliveira
PRODUÇÃO EXECUTIVA Carlos Pinto
DIREÇÃO TÉCNICA João Castro Gomes
MONTAGEM E OPERAÇÃO LUZ E SOM Tiago Moreira

Atividades Paralelas

As oficinas poderão ser programadas
em conjunto com o espetáculo ou
separadamente.

Uma produção TEATRÃO 2016

Oficina de teatro

com o elenco do Teatrão
1h30 duração
max. 20 inscrições
(crianças a partir dos 6 anos)
Vamos brincar ao teatro, usando a voz e
o corpo para percorrer os lugares mágicos
dos contos de Sophia. A casa, a floresta a
praia e os lugares longínquos do Oriente
serão explorados de forma lúdica e
divertida.
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Oficina de ilustração

com Ana Biscaia
2h duração
max. 10 inscrições (pais e filhos)
Nesta oficina vamos conhecer e ilustrar as
palavras de uma menina chamada Sophia
de Mello Breyner. Conhecem a Menina
do Mar e o Menino que lhe ofereceu uma
rosa?Sabem quem é a Fada Oriana? Como
é a história da Noite de Natal? Vamos
ilustrara preto e branco, usando formas
muito simples que depois iluminarão a sala
como se fosse magia!
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Nota de Encenação
Liberdade
Aqui nesta praia onde
Não há nenhum vestígio de impureza,
Aqui onde há somente
Ondas tombando ininterruptamente,
Puro espaço e lúcida unidade,
Aqui o tempo apaixonadamente
Encontra a própria liberdade
ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner,
Mar Novo, Lisboa, 1958

S

empre achei Sophia incomparável na sua
poesia. Acho que é nosso dever amar os
nossos poetas. São as suas palavras que
desenham o nosso povo. Aprendi a amar
Sophia não pela escola mas pela revolução, num
saudável hábito que existia na minha família de ler,
cantar e ver cinema em conjunto, fruto de muita
esperança no futuro, num desejo de aprendizagem
de vida que só a arte nos pode dar. E só adulta me
encontrei com a sua literatura para a infância. Nela
encontrei a mesma justeza de tempo e de palavras
que nos fazem sentir que, como diziam os queridos
Rui Veloso e Leonor Riscado, parceiros preciosos
deste projeto, “… em Sophia nada nos é imposto”.
Na verdade penso que isso acontece porque o prazer
e a necessidade da descoberta prevalecem sobre
tudo o resto. Ao tornar a criança protagonista das
suas histórias, Sophia trabalha sobre a necessária
construção de uma identidade, de uma autonomia,
como sinónimos do crescimento da criança.
Ideias profundamente progressistas, libertadoras,
inteligentes, depois cosidas com a “naturalidade do
impossível”, do maravilhoso mundo que a memória
da infância lhe deixou. As palavras de Sophia são
parte da nossa casa e convém que seja uma casa
habitada por diferentes gerações, capazes de habitar
muitas, muitas, divisões. Comecemos pelos mais
pequeninos, abrindo-lhes a porta do nosso lar.
Isabel Craveiro
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Contexto de Criação:
Laboratório de Criação
para a Infância
Sophia é o espetáculo que inaugura um ciclo para
a infância que o Teatrão quer dedicar à obra de
escritores portugueses e lusófonos. A Sophia de
Mello Breyner seguir-se-ão Manuel António Pina,
Manoel de Barros, Mia Couto e o Cancioneiro
Popular Português. Estas criações tomarão
forma num processo de laboratório que junta,
em residência, artistas que já colaboram com a
estrutura habitualmente a outros, convidados
especificamente para este projeto de cinco anos.
Este laboratório de linguagem deverá ser uma
zona de estudo e de risco, focada na exploração
da linguagem teatral para a infância nas suas
várias disciplinas – dramaturgia, encenação,
interpretação, cenografia e figurinos, iluminação
e direção musical, juntando a estas áreas a
ilustração ou o vídeo. A equipa de criadores fará
desta jornada uma possibilidade de investigação
da relação entre os registos dramático e/ou
épico e do papel da voz autoral no processo
de construção dos espetáculos.
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Equipa Criativa
Isabel Craveiro Iniciou o seu percurso no
TEUC, em 1996, com destaque para o trabalho
com Rogério de Carvalho. Curso Livre de
Interpretação da Escola Superior de Educação de
Coimbra com Antonio Mercado em 1999/2000 a
partir de “A Boa Alma de Tzé-Chuan” de Bertolt
Brecht. Licenciada em Teatro e Educação pela
ESEC em 2006 onde trabalhou com Antonio
Mercado, António Fonseca, Clóvis Levi, Marco
Antonio Rodrigues e Manuel Guerra. Estágio
pedagógico no Centro Educativo dos Olivais.
Em 2002 participou no seminário “O Teatro
em Contextos Especiais”, Dragan Klaic (Sérvia).
Realizou, como decano da academia teatral
de Moscovo GITIS Valentyn Teplyakov, dois
cursos “Fundamentos do sistema de Stanislavski”
2005 e 2006. Curso Livre de Cenografia I e II
com José Dias (Brasil) na ESEC. Assistente de
encenação de João Mota “O efeito dos raios
gama nas margaridas do campo”, Paul Zindel
(2007). Encenou para O Teatrão/PANOS os
espetáculos “Refuga”, de Abi Morgan (2009) e
“Belavista”, de Lisa Macgee (2010). Encenou Dom
Quixote de Coimbra, de Jorge Louraço Figueira
(2009) e Punk Rock, de Simon Stephens (2016).
Encenou e coordenou os projetos de Teatro e
Comunidade “Coimbra 1111” (2011), “Shakespeare
no Castelo”(Montemor-o-Velho 2012),
“Arruinados (Coimbra, Montemor-O-Velho e F. da
Foz 2013) e Alvazil de Coimbra (2014). Coordena
artisticamente o Bando à Parte (Partis/
Gulbenkian) desde 2010. Diretora artística d’O
Teatrão desde 2009.

SOPHIA DOSSIER

Filipa Malva é cenógrafa e arquitecta. É
doutorada em Estudos Artísticos pela
Universidade de Coimbra e Mestre em Espaço
de Performance pela Universidade de Kent. Tem
desenvolvido trabalho regular como cenógrafa,
figurinista, artista cénica e desenhadora, usando
técnicas de desenho ao vivo como extensão
da cenografia produzida. Nos últimos quatro
anos tem colaborado com O Teatrão, a Casa da
Esquina, a Cooperativa Bonifrates, os Macadame,
os Cornalusa e o GEFAC, entre outros.
Ana Biscaia é ilustradora e designer gráfica.
Licenciou-se em Design de Comunicação na
Universidade de Aveiro e fez o mestrado em
Ilustração na Konstfack University College of
Arts, Crafts and Design, em Estocolmo. Trabalha
para editoras portuguesas e suecas. Em 2010,
as ilustrações do livro Poesia de Camões para
todos receberam um destaque do júri do
Prémio Nacional de Ilustração. O seu trabalho
para o livro O Carnaval dos animais foi também
selecionado pelo júri do prémio TITAN Illustration
in Design. Em 2013 ganhou o Prémio Nacional
de Ilustração, pelo conjunto de ilustrações
publicadas na obra A cadeira
que queria ser sofá.
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Carlos Gomes, Licenciado em Artes Plásticas/

Jonathan Azevedo nasceu em 1978, no estado
de Connecticut (Estados Unidos da América), e
formou-se como ator, em 2001, na Universidade
de Vermont. Ainda em 2001, vem para Portugal
para desenvolver uma paixão, já desperta, na
área da iluminação de espetáculos de teatro.
Trabalhou, desde então, com encenadores como
João Mota, Marco Antonio Rodrigues, Antonio
Mercado, Ricardo Correia, Leonor Barata, entre
outros. Em 2011, concluiu o Mestrado de Teatro
em Design de Luz na Escola Superior de Música
e Artes de Espectáculo. Pertence ao corpo
docente da Escola Superior de Educação de
Coimbra, onde leciona a disciplina de Técnicas
de Cena do Curso de Teatro e Educação. Nos
anos 2012 e 2013 também representou a equipa
portuguesa da parte do Teatro Académico Gil
Vicente, participando no projecto internacional,
École de Maitres, no papel de Director Técnico.
É desde 2010, docente na Escola Superior de
Educação dando a disciplina de Técnicas de
Cena. Dois trabalhos mais recente foi a direção
técnica e desenho de luz do espectáculo da Casa
da Esquina encenado por Ricardo Correia, O
Meu País É O Que O Mar Não Quer, e a direção,
junto com a Claudia Carvalho, do espectáculo d’O
Teatrão, Há Tempo Para Tudo.

8

Pintura pela A.R.C.A./E.U.A.C., realizou
posteriormente Investigação no Departamento
de Física da Universidade de Aveiro no qual
desenvolveu a temática da integração da óptica,
luz laser, holografia e novos materiais aplicados à
Expressão Artística e Plástica, sob a orientação
do Professor Catedrático João Lemos Pinto.
Professor de Artes Visuais e fotógrafo “freelancer” desde 1996. Colaborou e participou em
diversos projectos multimédia no Departamento
de Física e no Departamento de Comunicação
e Arte da Universidade de Aveiro, (iniciativas
do Ministério da Ciência e da Tecnologia e na
exposição “Ciência e Arte – Novas Dimensões”
Departamento de Comunicação e Arte da
Universidade de Aveiro. Participa nas “Alquimias
dos pensamentos das Artes” Coimbra 2000 Um
dos elementos da equipa criativa e técnica do
projecto artístico: “O primeiro toque – palco
jovem”. Concepção e realização de maquetas,
figurinos, cenário final e fotografia para a peça
“Quem matou Romeu e Julieta?” Adaptação livre
da peça de William Shakespeare por Marcantónio
Del Carlo. Desde 1994 que realiza e participa
exposições, quer individuais, quer colectivas
com trabalhos de Pintura, Desenho, Ilustração,
Fotografia, Cenografia, Instalação, e Instalação
audiovisual. Colabora frequentemente com
designers na realização de projetos de ilustração
infantil e juvenil. Fotógrafo de cena n’O Teatrão
(Coimbra) e Projecto D (Coimbra).

Leonor Riscado é professora adjunta da Escola
Superior de Educação de Coimbra. Colabora
com outras instituições do Ensino Superior e
desenvolve investigação no âmbito da Literatura
Infantil. Pertence à comissão de redação da
revista Malasartes e integra a Associação
Portuguesa de Críticos Literários.
Rui Marques Veloso é professor adjunto
(aposentado) da Escola Superior de Educação de
Coimbra, tendo iniciado a sua vida profissional
há cerca de 50 anos, grande parte dela dedicada
à formação de professores e à investigação no
domínio da Literatura Infantil. Tem realizado
numerosas palestras e conferências em
Portugal e no estrangeiro, publicado artigos
da especialidade e concretizado trabalho de
consultoria, colaborando regularmente com
outras instituições do Ensino Superior e com o
Ministério da Educação.

Patrick Murys começou a sua formação onde
cresceu, em França. Frequentou o Conservatorio
de Teatro de Chambéry,fez o curso de clown no
Centre National des Arts du Cirque, e realizou
estágios de dança com Josef Nadj e T.Bäe, de
acrobacia com Alexandre del Perrugia eMauricio
Celedone, e por fim, de dança com Karlotta
Ikeda e Cécile Loyer. No seu percurso em França,
destaca a participação como intérprete nas
encenações de Gerard Desarthe e Shiro Daimon,
a companhia M.Vericel, e LesYeux gourmands.
Entre 2000 e 2008, participa em todas as
criações da companhia de teatro de objeto Turak
com a qual teve oportunidade de viajar pelo
mundo inteiro em digressão. Em Portugal desde
2002, teve a oportunidade de colaborar como
intérprete de várias companhias, encenadores e
coreógrafos, nomeadamente: Circolando, Nuno
Pino Custodio, Madalena Vitorino,Romulus Neagu,
entre outros. Em 2002, encena um solo que lhe
abre uma nova perspectiva de pesquisa pela
encenação. A partir dai cria vários espetáculos:
“Paisagem em Trânsito” e “Pedra Pão”, ambos
projetos satélite da Circolando; “Divodignos Escrito no sangue” para o CITAC (Coimbra) e
“A nossa floresta” para o CITEC (Montemor-oVelho). Como pedagogo, foi convidado por várias
entidades (CITAC, TEUC, ESMAE) a partilhar
suas pesquisas sobre o ator, a marioneta, o
movimento. Orientando produções finais destas
instituições.
Rui Almeida nasceu em 22/10/1994 e tem
cidadania Angolana e Portuguesa. Em setembro
deste ano iniciará o último ano de estudos em
Design e Comunicação no Instituto Superior
Miguel Torga, em Coimbra. Desde junho de 2015
é criador, produtor e realizador de conteúdo
audiovisual para o canal online SAMO TV. Neste
projeto dirige, produz e realiza vídeo, som e
fotografia e trabalha ainda na criação e edição
de material gráfico impresso. Esporadicamente,
apresenta conteúdo informativo e coordena
as emissões. Colabora com O Teatrão desde
novembro de 2015 na edição de vídeo para
espetáculo e na criação de vídeos promocionais.

Paul Hardman é um designer gráfico britânico
sediado em Coimbra, Portugal. Estudou artes
gráficas em Liverpool Art School (JMU) e tem
mestrado em Design Gráfico pela Camberwell
College of Arts de Londres (UAL). Sua obra
abrange a comunicação editorial e design de
identidade em diversos projetos para cultura,
publicação/edição e arquitetura. Os seus
projetos combinam a funcionalidade com a
experimentação baseada no processo. Paul usa
frequentemente o desenho, fotografia e criação
de imagem no seu design. É professor no curso de
Design e Multimédia da Universidade de Coimbra.
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Production
1. Condições logísticas

4. Oficinas Associadas

• A Entidade de Acolhimento deverá assegurar despesas de
deslocação, alimentação e alojamento, de acordo com o plano
de trabalho definido atempadamente entre a mesma e O Teatrão.

As Oficinas passíveis de serem associados a este espetáculo
(Teatro e Ilustração) são vocacionados a crianças com idade igual
e superior a 6 anos. A entidade contratante deverá assegurar uma
sala ampla, com cadeiras e leitor de CD. Para a oficina de Ilustração
são ainda necessárias mesas de trabalho e os seguintes materiais:

• Camarim conjunto ou camarins individuais para 4 atores com
WC, duche quente e espelhos.
• Serviço de engomadeira ou possibilidade de engomar os
figurinos antes da apresentação do espetáculo.
• Refeições para 8 pessoas
(4 atores + 1 elemento da produção + 2 técnicos + encenadora).
• Necessidades de alojamento – 8 pessoas (3 quartos twin + 2 single).
• Transporte de cenário – carrinha fechada com aproximadamente
8 m3 de espaço de carga.

2. Legalidades
• A Entidade de Acolhimento deverá assegurar as devidas licenças
relativas ao espaço de apresentação, bem como os direitos
autorais do espetáculo.
• O valor acordado com a SPA para direitos autorais é o da
cobrança de 5% das receitas de bilheteira das sessões previstas,
garantindo um mínimo de 25,00 € por sessão em prol da autora.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acetatos (20 folhas)
Canetas pretas ou brancas Posca (finas)
Pano crú
Peças de madeira.
Tinta preta para pintar tecidos / canetas para pintar tecidos
Guache preto caran d´ache
Pincéis
Folhas A4 ou A3 papel 80 gramas
Candeeiros / lâmpadas

5. Espaço de Apresentação
Sala
Anfiteatro, palco à italiana, black box, outros espaços
não convencionais.
Palco (medidas mínimas)
• Boca de cena – mínimo 6m
• Profundidade – mínimo 6m
• Altura da teia – mínimo 5m

3. Condições financeiras de venda
•
•
•
•

1 espetáculo – 1500€
1 espetáculo + 1 Workshop – 1750€
2 espetáculos – 2500€
2 espetáculos + 2 workshops – 3000€

Valores apresentados em euros, isentos de IVA e sujeitos a negociação.
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6. Desenho de Luz Original
(apresentações OMT)

Pré-Montagem de Luz a cargo da equipa
técnica do Espaço de Acolhimento
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• Os 20 projetores SELECON Pacific são utilizados para a
projeção de 20 gobos (gobos esses passíveis de serem utilizados
exclusivamente nestes projetores).
• É necessária uma plataforma de elevação para a afinação
de todos os equipamentos de iluminação.

E90

31
55

Seating

• Os filtros são assegurados pela equipa do Teatrão.
54

E154

E154

1

2

• Necessitamos de ficha macho DMX com 5 pinos para a ligação
da nossa mesa de Luz.
• Necessitamos de um circuito de dimmer na lateral esquerda do palco.

Video/Light/Sound Control

12

• Necessitamos de 94 canais de dimmer.

SOPHIA DOSSIER

13

7. Planta de Implantação do Cenário
(Planta Original – apresentações OMT)

Necessidades de Cenografia
• Serão necessários pelo menos 10 pontos de suspensão fixos das
cordas na Teia (5 deles identificados pelos pontos assinalados
na Planta de Implantação de Cenário, no espaço ocupado pela
alcatifa branca).
• Necessidade de se aparafusar uma das bobines utilizada em cena
ao piso do palco.
• Necessidade de colar alcatifa no piso do palco (a equipa do
Teatrão munir-se-á de fita crepe e fita de dupla face).
• Levaremos 5 pesos com peso de 20kg com pegas (para a fixação
das 5 cordas) a serem colocados no fundo direito do palco).
• As roldanas e cordas serão providenciadas pela equipa do Teatrão.

8. Rider Técnico - Som
•
•
•
•
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Leitor CD de duplo deck com função autopause.
PA da sala.
Monitores de Palco.
Mesa de Mistura com mínimo de 4 entradas (leitor de CD) e com
master (PA) e sub-grupos (monitores).

SOPHIA DOSSIER
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8. Plano de Trabalho Previsto
Nota : O seguinte plano de montagem é exemplificativo. O mesmo dependerá
do número de técnicos disponíveis e das condições técnicas do espaço.
Dia 1

Dia 2

Dia 3
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10–13h

Chegada ao Teatro,
Descarga e Marcação
do Palco

14–19h

Montagem
de Cenografia

20–24h

Montagem de Luz

10–13h

Montagem de Luz

14–19h

Afinação de Luz /
Programação de Luz

20– 24h

Ensaio Técnico

8h30

Preparação para
espetáculo
(atores e técnica)

10h30

Apresentação

13h

Preparação para
espetáculo
(atores e técnica)

14h30

Apresentação

16–18h30

Desmontagem e Carga

1 técnico de som
1 técnico de luz
+ equipa técnica
Teatrão

1 técnico de som
1 técnico de luz
+ equipa técnica e
atores Teatrão
1 técnico de som
1 técnico de luz
+ equipa técnica e
atores Teatrão

SOPHIA DOSSIER
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INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Teatrão (Oficina Municipal do Teatro)
TLF. 239 714 013
TLM. 914 617 383 (Isabel Craveiro – Direção Artística)
TLM. 916 265 015 (Cátia Oliveira – Direção de Produção)
EMAIL: geral@oteatrao.com

