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A partir da obra infantil de 
Sophia de Mello Breyner Andresen



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.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA

DIREÇÃO Isabel Craveiro 
ELENCO Joana Isabella, Telmo Ferreira, 
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 
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 
DIREÇÃO TÉCNICA Jonathan Azevedo 
OPERAÇÃO LUZ E SOM Jonathan Azevedo 
e Rafael Silva

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

SNota de 
Encenação
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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.

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
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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


