Heróis pequeninos
Formato: Espetáculo de contador de histórias e manipulação de objetos concebido
especialmente para levar a espaços escolares e pequenos ou médios auditórios.
Autoria, interpretação, adereços e espaço cénico: Isabel Fernandes Pinto
Revisão dramatúrgica e apoio artístico: Jorge Palinhos
Figurino: Tucha Martins
Sinopse: Era uma vez uma casa muito grande, onde moravam cinco animais pequeninos: o
pássaro, a aranha, a mosca, o rato e o sapo. Aquela casa era grande e bonita. Mas, um dia, foi
para lá viver o Senhor Desperdício Bota-Fora, um homem que vestia sempre um fato cinzento
muito feio e costumava dizer “Não me interessa, não quero saber”. O Senhor Desperdício
Bota-Fora também gostava de deitar abaixo as árvores, desperdiçar água e luz, deitar o lixo
fora todo junto e despejar as águas sujas de sua casa diretamente no rio, sem qualquer
tratamento.
Os cinco animais que lá moravam, vendo a sua casa bonita ameaçada, puseram-se logo em
ação. O pássaro defendeu a árvore e não deixou que fosse derrubada, a aranha fez uma teia na
banheira para que o senhor tomasse banho de chuveiro e assim poupasse água, a mosca
azucrinou-lhe a cabeça para que ele não saísse sem desligar a luz, o sapo arrumou o lixo nos
vários compartimentos da sua casa asseada chamada “Ecoponto” e o sapo fez do chapéu do
senhor um filtro para limpar as águas sujas e despoluir o ribeiro, imitando uma pequena ETAR.
Então, o Senhor Desperdício, zangado e derrotado, foi-se embora e a casa grande continuou
bonita, por causa dos feitos heróicos desses animais pequeninos, cinco como os dedos das
nossas mãos.
Idade mínima aconselhada: 3 anos
Duração: 45 minutos
Lotação aconselhada: 50 crianças (espaços escolares) | 150 crianças (auditórios)

http://projetofaunas.wixsite.com/teatroportatil

Espaço: É necessário um espaço de cena de aproximadamente 4mX6m
Luz: Uma vez que se trata de um espectáculo de contador de histórias, concebido
essencialmente para levar aos estabelecimentos de ensino, é necessária apenas uma luz de
cena geral e uma luz de público.
Som: A sonoplastia é ao vivo e, normalmente, não necessita de amplificação. Caso seja
necessária amplificação sonora, solicita-se sistema de som com entrada para um microfone
portátil (a equipa do projeto Faunas leva o microfone).
Preço Especial para Escolas: 3,5 euros/criança | 5,0 euros/criança acompanhada por pai/mãe
(todos os valores são isentos de IVA ao abrigo do artigo 9º do CIVA)
Fotos:

Apresentação no JI de S. Domingos, Argoncilhe, 2010.
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