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Estória de uma Gaivota
e do Gato que a Ensinou a Voar
de Luís Sepúlveda

ESTREIA 2 de Março 2019
no Teatro da Luz
Sábados às 16h e Domingos às 11h

Espectáculos para Escolas de 2ª a 6ª – às 11h e às 14h
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SINOPSE
“- ... à beira do vazio compreendeu o mais importante - miou Zorbas.
- Ah, sim? E o que é que ela compreendeu? - perguntou o humano.
- Que só voa quem se atreve a fazê-lo.”
Esta é a estória de um encontro e de uma amizade improvável entre uma gaivota e um gato. Metáfora, fábula, triste
realidade. Luís Sepúlveda transporta-nos até à cidade portuária de Hamburgo, ponto de encontro de marinheiros
com muitas estórias para contar e acrescentar, encontro de culturas e gerações. Neste caso também de estórias que
vêm do ar.
Sem esquecer componentes tão importantes e actuais como a da conservação do meio ambiente, preocupação que
deveria ser de todos, a humanidade no papel do cuidador dos seus animais domésticos e os principais valores que
passam entre os Homens: o altruísmo, a amizade, o espírito de cooperação e sobretudo a possibilidade de potenciar
os sonhos, pessoais e colectivos.
Nesta obra cabe tudo isto, para além de momentos e personagens caricatas e muito divertidas. Ternura, amor e
esperança.
Está tudo lá e se não acreditam procurem na «emplicopé»... «encimopé»... enfim, vocês sabem a que me refiro.

Ficha Artística/Técnica

Encenação e adaptação: Sérgio Moura Afonso
Assistência de encenação: Rita Fernandes
Actores: André Vasconcelos, Fábio Nóbrega Vaz, João Teixeira, Lídia Muñoz, Miguel Migueis, Pedro Martinho
Música Original: Nuno Cintrão
Adereços e marionetas: Marta Fernandes da Silva
Espaço cénico: Sérgio Moura Afonso, Rita Fernandes e Marta Fernandes da Silva
Figurinos: Rita Fernandes e Marta Fernandes da Silva
Ilustração: Susana Antão
Vídeo: Marc Xavier
Voz off: Quimbé
Produção: Ana Patrícia Ramos
Assistência de produção: Miguel Migueis
Comunicação e RP: Quimbé
Direcção de comunicação: Rita Fernandes
Direcção de produção: Jorge Gomes Ribeiro
Classificação etária: M/3
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Sinopse em inglês
Story of a seagull and the cat that taught her to fly
“- ... Facing the void, she understood the most important thing - said Zorbas.
- Oh yes? What did she understand? – asked the human.
- Only the one who dares can fly.”
This is the story of an improbable friendship between a seagull and a cat. A metaphor, a fable, a sad reality. Luís
Sepúlveda takes us to the port city of Hamburg, meeting point for sailors with lots of stories to tell, a mix of cultures
and generations. In this case it also a place for stories that come from the sky.
He doesn’t leave out important components such as the conservation of the environment, a concern of all of us,
humanity in the place of the caregiver of its animals and the most important values of humankind: altruism,
friendship, cooperation spirit and the possibility of making dreams come true.
In this romance there´s room for all of it: Tenderness, love and hope with moments of laughter and fun.
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