Proposta OPJV gerações 2019
Partilha de histórias

A Companhia profissional de
teatro CABEÇAS NO AR E
PÉS NA TERRA nasce numa
sexta-feira treze de
Fevereiro de dois mil e nove,
e não dando ouvidos a
superstições, parte para um
projeto que se vem
consolidando ao longo do seu
percurso, na apropriação de
quatro vertentes: a produção
de espetáculos teatrais, a
Serviço
formação artística, a
Educativo
educação pela arte e a
intervenção social.

O Serviço Educativo da Cabeças no Ar e Pés na Terra
divide-se em formação e criação de espetáculos teatrais.
Numa procura constante de novos métodos e práticas
teatrais, a companhia profissional de teatro avança
sempre no caminho da contemporaneidade e da
frescura artística.

2. A FORMAÇÂO ARTÍSTICA

1. PRODUÇÃO
DE ESPETÁCULOS
Férias Artísticas
TEATRAIS
(Páscoa, Verão e Natal),
ramifica-se
em 6 eixos
de de
ação:
Férias Teatrais,
Oficinas
http://cabecasnoarepesnater.wix.com/1

Iniciação ao Teatro (Crianças e
Jovens) e Formação para adultos
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4. INTERVENÇÃO SOCIAL

1.2 Espetáculos de Dramaturgos
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MOSTRA-TE (Mostra de Teatro
escolar de Valongo)
1.4http://festivalxem1.wix.com/home
Espetáculos de Formato não

Convencional
de 24 para 25 de Abril, Nós
Mulheres, Inferno, 2 perdidos,
Wikiterra e FIREMAN
1.5 Espetáculos de Teatro
comentado
Bullying,
Mutilação Genital Feminina,
Tráfico Humano,
Interreligiosidade,
Violência contra idosos,
Circo dos Horrores da Violência
Doméstica,
Pedaços de Violência e
Integração de Imigrantes
1.6 Espetáculos acolhimento de
ideias Noivas na Rua, Jam
Session, Os Brinquedos de
Valongo, Escrever na Pedra e A
canção do Mineiro

Os brinquedos de Valongo

Primeira reunião de Câmara de Valongo

Teatro dos biscoitos
Os padeiros

Proposta gerações Partilha de histórias

OPJV
2019

A companhia profissional Cabeças no Ar e Pés na Terra pretende
aprofundar o conhecimento sobre a história do Parque das Serras
do Porto. Acreditamos ser de extrema importância explorar e dar a
conhecer estas histórias no sentido de preservar a memória
identitária do Concelho. A utilização do teatro como veiculo de
conhecimento é uma aposta que se reveste de dinamismo e
provoca o interesse do espetador. A proposta que se segue vai ao
encontro desta ideia, tendo também por objetivo a participação e
interação de gerações diferentes assumindo uma postura
informada na vida cultural da região.

Redigimos esta proposta no sentido de estruturar um projeto teatral/documental com
as seguintes especificidades:
1ª fase – Recolha de lendas e tradições por grupos de jovens e seniores ;
2ª fase – Preparação de peça de teatro. Idealizar um espetáculo que de forma simbiótica
se apresente didático e divertido. Paralelamente construção de um E-book, com base na
recolha feita anteriormente;

3ª fase – Apresentações públicas da peça de teatro nos Centros Culturais do concelho
e divulgação do E-book.
Duração
um ano letivo (entre setembro e junho)

Freguesia a implementar
Divulgação e recolha de contributos em todas as freguesias do Concelho;
Inscrições abertas a todos os/as jovens e seniores do concelho de forma a
participarem no processo criativo;
Apresentações em todas as freguesias do concelho.

Ficha artística e técnica
Ficha Artística e Técnica
A partir de | material recolhido a partir de entrevistas e
procura bibliográfica sobre lendas e as tradições
relacionadas com as Serras de Stª Justa e Pias
Adaptação e encenação | Hugo Sousa
Interpretação | Ana Rita Pinto e Paulo
Freitas e pessoas interessadas em participar
(seniores e estudantes).
Operação de luz e som | Diogo Ferreira
Espaço cénico | Hugo Sousa
Construção cenográfica e figurinos |
Cabeças no Ar e Pés na Terra
Produção | Cabeças no Ar e Pés na
Terra

contactos
Hugo Sousa

Custos
10.000,00 € (dez mil euros)
(isento IVA Artigo 9ª)
Descritivo
1º fase
Divulgação | 300,00 €
Através de redes sociais e material gráfico
Trabalho técnico | 1.500,00 €
contratação de 2 técnicos que recolham o material no
terreno (lendas e tradições).
2º fase
Trabalho Criativo | 4.000,00 €
Contratação de profissionais (encenador, atores/atrizes,
designer gráfico, etc) para encenação de peça de teatro
a partir da recolha realizada antes.
Realização e-book | 500,00 €
Material cenografia e figurinos | 2.500,00 €
3ª fase
Despesas com apresentações | 500,00 €
Apresentações públicas da peça de teatro nos centros
culturais do concelho e divulgação de e-book.
Transportes | 700,00 €
cabecasnoarepesnaterra@gmail.com
http://cabecasnoarepesnater. wix.com/1

968554543
cabecasnoarepesnaterra@gmail.com

