
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Teatro do Noroeste – CDV 



 

“P’ra mentira ser segura                                    

E atingir profundidade,                                   

Tem que trazer à mistura                                 

Qualquer coisa de verdade”                                                                 

António Aleixo           

 

Num mundo (o nosso) de fake-news, perguntamos:                                                 

Na vida, o que é a verdade? E no teatro? O teatro a fazer-se vida, será espaço de mentira? O ator para mentir, terá 

de ser verdadeiro?   A mentira pode ser sinal de ação (no drama)? Haverá mentiras piedosas? 

Estas são algumas das perguntas que colocámos para iniciar o confronto: da mentira das personagens, para a verdade 

dos atores. O texto de Garrett cruza elementos muito próprios de um tempo (sec. XIX) e de um espaço (LISBOA, capital 

do império). Aqui se definem situações de poder. Poder individual e poder coletivo. Usa-se a mentira para atingir os fins 

desejados: e ninguém fica impune! Usa-se a mentira, como hoje se abusa da mentira. Ela fez o seu caminho entre nós e 

com ela se atingem os fins mais obscuros na história da humanidade. Talvez que estas perguntas nos levem a um jogo 

que nos permita entender melhor este caminho ínvio que é, infelizmente, o caminho da mente humana. Para tentarmos 

perceber como se joga e onde se joga. Na cena? Nos bastidores? No corpo? Na mente? E a tudo isto, como reage a 

plateia? Se estas são as nossas muitas perguntas, onde estão as vossas respostas? – António Capelo 

 

 

 

Texto | Almeida Garrett 

Ecenação | António Capelo 

Interpretação | Alexandre Calçada, Alexandre Martins, Ana Perfeito, Elisabete Pinto, José Escaleira e Tiago Fernandes 

Direção Musical | José Prata 

Iluminação | Rui Gonçalves 

Cenografia | Cátia Barros 

Figurinos | Cláudia Ribeiro 

Adereços e Produção executiva | Adriel Filipe 

Desenho Gráfico | Rui Carvalho 

Duração aproximada de 75 minutos sem intervalo | M12 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDER TÉCNICO 

Este rider é parte integrante do acordo existente para a realização do espetáculo. Todos os equipamentos nele contidos deverão 
ser fornecidos pela estrutura de acolhimento ao espetáculo, exceto nos casos devidamente assinalados (TN-CDV). 
As condições e equipamentos abaixo enumerados representam a configuração ideal para a realização do espetáculo, podendo no 
entanto ser adaptadas à realidade da estrutura de acolhimento, devendo a mesma solicitar ao TN-CDV a elaboração de um contra 
rider devidamente adaptado. 
 

1. PALCO/MAQUINARIA: 
1.1. Espaço cénico: 
-Caixa de palco: 10 mt de largura X 10 mt de profundidade X 5 mt de altura. 
-Bastidores (min. 1mt de largura). 
1.2. Cenografia: (TN-CDV) 
- Parede de estores com 7 mt de largura x 4,50 mt de altura 
- Charriots 
- Cadeiras 
- Mesas 
1.3. Maquinaria: 
- 8 Varas de luz + 1 FOH 
- Vara com Ciclorama 
- Vara fixa a 4,60mt de altura (ver com TN-CDV) 
1.4. Camarins: 
- 6 Camarins individual, com um espelho, lavatório, casa de banho e duche o mais próximos possível do palco. O camarim deverá 
ainda ter bengaleiro, armário ou carro para colocação de guarda-roupa de cena. 
- 1 sala pequena, ou outro espaço fechado, próximo ao palco para “estadia” de duas pombas. 
- Agradece-se a colocação de águas engarrafadas para consumo dos atores e técnicos em cena e nos respetivos camarins. 
 

2. SOM: 
- PA adequado à sala 
- Computador ou leitor de CD’s (TN-CDV) 
- 4 monitores – (2 fundo da sala + 2 fundo de cena) 
 

3. ILUMINAÇÃO: 
3.1. Equipamentos 
- 8 - Super Solar Led (Pode ser substituído do ABD ACP 1000) 
- 26 - PAR 64 CP61 
- 2 - Simétrico 500w 
- 10 - Fresnel 2000 
- 18 - PC 1200 
- 14 - Recorte RJ 614 SX 
- 4 - Recorte RJ 611 SX 
 
3.2 Outros 
- 10 torres laterais de iluminação 
- 2 máquinas de fumo 
 
3.2. Desenho de Luz NÃO ADAPTADO (anexo1) 



 

4. COMUNICAÇÃO: 
-1 Sistema de intercomunicação com mínimo de 2 postos (FOH e STAGE). No caso das régies 
se encontrarem separadas, juntar os postos necessários. 
 

5. MONTAGEM 
5.1 Tempo de Montagem 
- 6 turnos, incluindo espetáculo (2 dias) 
5.2 Tempo de Desmontagem 
- 2 horas aproximadamente 
5.3 Condicionantes do espaço 
- Blackout total 
5.4 Panejamento de cena 
- Italiana 
5.5 Necessidades e informações para a montagem/desmontagem e/ou durante o espetáculo: 
- Escada ou andaime para afinação de luz 
- Águas para toda a equipa técnica e artística 
- Utiliza-se velas acesas durante o espetáculo 
- Utiliza-se um Flash de fogo durante o espetáculo 
 
5.6 Plano de Trabalho 
1º dia 
Manhã - Montagem de Luz e Cenografia 
Tarde – Montagem de som e afinação de luz 
Noite – Afinação de luz e Programação 
 
2º dia 
Manhã/Tarde - Correções Técnicas e Ensaio Corrido 
Noite - Espetáculo e Desmontagem 
 
Plano de trabalhos poderá ter horário variável consoante: 
- Distância de deslocação da equipa artística e técnica do TN-CDV (desde Viana do Castelo). 
- Disponibilidade de ocupação do espaço de acolhimento para implementação do espetáculo. 
- Disponibilidade de horário da equipa técnica do espaço de acolhimento. 
 
5.7 Necessidades de Equipa (da responsabilidade do espaço de acolhimento) 
Equipa de montagem 
Técnico Luz: 1 
Técnico Som: 1 
Maquinista: 1 
- Operação de luz e som a cargo do TN-CDV. 
 

6. TRANSPORTE 
Lugar para Estacionamento no teatro: 
- Uma viatura ligeira de mercadorias (Mercedes) 
 

7. EQUIPA 
Alojamento: 
6 atores, 2 técnicos, 2 produtor distribuídos por 10 quartos individuais em hotel* 
Refeições: 
10 pessoas* 
 
*O número de pessoas na equipa pode variar conforme o plano de trabalho, caso aconteça, o TN-CDV compromete-se a 
comunicar previamente. 
 

 
 

Qualquer alteração feita ao rider proposto deverá ser comunicada previamente ao TN-CDV. 
As informações presentes no rider pode variar consoante os espaços de acolhimento. 

 
ATUALIZADO EM NOVEMBRO DE 2020 

 



 
 

*3.2 Desenho de luz NÃO ADAPTADO – Anexo1 

 

 

 

  



 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Contactos 

     Direção Artística: 

     Ricardo Simões 

     Tel. (351) 919 003 032 

     Email: ricardosimoes@centrodramaticodeviana.com 

 

     Produção: 

     Adriel Filipe 

     Tel. (351) 932 956 786 

     Email: adrielfilipe@centrodramaticodeviana.com      

 

 


