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Engana-se quem pensa que uma andorinha não se pode apaixonar por um gato. Esta é a história que a 

Manhã ouviu do Vento e contou ao Tempo. Uma História de amor. 

Uma reflexão sobre um mundo de preconceitos, desigualdades, injustiças, incompreensão e pouco amor 

ou, pelo menos, ainda não o suficiente. Um mundo, enfim, que não presta. Até porque: 

“O mundo só vai prestar/ Para nele se viver/ No dia em que a gente ver/ Um gato maltês casar/ Com uma 

alegre andorinha/ Saindo os dois a voar/ O noivo e a sua noivinha/ Dom Gato e Dona Andorinha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto a partir de O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá de Jorge Amado 

Cocriação e Encenação | Tiago Fernandes  

Cocriação e Interpretação | Ana Perfeito, Alexandre Calçada e Elisabete Pinto 

Construção de Cenário e Adereços | Jorge Portela e José Esteves 

Guarda Roupa | Teresa Soares 

Apoio ao Guarda Roupa | Flávia Silva e Hugo Rodrigues (Estágio Curricular do Curso Profissional de Design de 

Moda ETAP Cerveira) 

Voz-off | Maria Alcina Cruz 

Desenho de Luz | Nuno Almeida 

Seleção Musical | Tiago Fernandes  

Produção | Adriel Filipe 

Desenho Gráfico e Fotografia | Rui Carvalho 

 

Duração aproximada de 45 minutos sem intervalo | M3 

142ª Criação do Teatro do Noroeste - CDV 



DA DRAMATURGIA E DA ENCENAÇÃO 

 

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá constitui muito mais do que apenas um texto para a infância do universo 

literário da lusofonia. Há na obra de Jorge Amado uma contemporaneidade que só os grandes clássicos conhecem.  

Nesta primeira experiência na área da encenação que assino, mas que é fruto do trabalho de uma equipa de 

inexcedíveis profissionais e, sobretudo, pessoas incríveis, partimos da fábula de Jorge Amado para lembrar o mundo 

que o que ele mais precisa é, e será sempre, amor. 

Para esta missão, junto com os atores, aventurámo-nos numa viagem pelo romance de Amado, materializando uma 

dramaturgia que, no palco, ganha vida através de uma abordagem que passa pelas técnicas do teatro de objetos, 

formas animadas e, claro, atores. 

São as personagens Tempo, Vento e Manhã que irão dar voz, vida e luz à história deste temido Gato Malhado e desta 

inocente Andorinha Sinhá. 

Numa proposta ambientada num parque onírico habitado por animais que são candeeiros, a impossibilidade deste 

romance convida-nos a refletir sobre as consequências do preconceito e lembra-nos que o amor não deve conhecer 

estratos sociais, raças ou idades. 

“Uma história de amor” foi o subtítulo que Jorge Amado deu a O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e é assim que, 

pesar de todas contrariedades, afirmamos que se engana quem pensa que uma andorinha não se pode apaixonar por 

um gato. 

Tiago Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (mínimo): 9m de largura X 8m de profundidade X 7m de altura. 

- Panejamento à italiana. 

1.3. Cenografia: (TN-CDV) 

- 1 Portão 

- 1 Banco de Jardim 

- 1 Candeeiro de Jardim 

- 8 Candeeiros de mesa 

* Todos os elementos do cenário precisam estar ligados em canais dimmer. 

1.3. Maquinaria: 

- 6 Varas de luz + FOH 

- 1 Vara de luz com movimento 

1.4. Camarins: 

- 3 Camarins individuais, 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. 

- Agradece-se a colocação de águas engarrafadas para consumo dos atores e técnicos em cena e nos respetivos 

camarins. 

 



2. SOM e LUZ 

 

A adaptar ao espaço de acolhimento. 

 

3. MONTAGEM 

 

4.1 Tempo de Montagem 

- 5 turnos + espetáculo 

4.2 Tempo de Desmontagem 

- 60 minutos aproximadamente 

4.3 Condicionantes do espaço 

- Blackout total 

4.4 Panejamento de cena 

- Italiana 

4.5 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 

- É proibida a circulação de pessoas, além da equipa técnica, em bastidores durante o espetáculo 

 

4.6 Plano de Trabalho (previsão) 

1º dia 

Manhã, tarde e noite - Montagem e Afinação Luz e Som 

2º dia 

Manhã – Ensaio Técnico 

Tarde - Espetáculo e Desmontagem 

 

4.7 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. 

 

4.8 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. 

 

4. TRANSPORTE 

 

Lugar para Estacionamento no teatro: 



- Uma viatura ligeira de mercadorias (Mercedes) 

- Dimensões: Altura 2360mm | Comprimento 5267mm | Largura 2175mm 

 

5. EQUIPA 

 

Alojamento: 

3 atores, 2 técnicos, 1 encenador e 1 produtor distribuídos por 7 quartos individuais em hotel* 

Refeições: 

7 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 JUNHO DE 2020 
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     Contactos 

     Direção Artística: 

     Ricardo Simões 

     Tel. (351) 919 003 032 

     Email: ricardosimoes@tmsm.pt 

 

     Produção: 

     Adriel Filipe 

     Tel. (351) 932 956 786 

     Email: adrielfilipe@tmsm.pt      

 

 


