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BARLAVENTO 
De Carla Galvão, Fernando Mota e Rui Rebelo

Sessão Descontraída
sábado, 22 outubro, 16h

As sessões descontraídas são sessões de teatro, dança, cinema ou outro 
tipo de oferta cultural que decorrem numa atmosfera mais descontraída 
e acolhedora e com regras mais tolerantes no que diz respeito ao 
movimento e ao barulho na plateia. Podem ainda implicar pequenos 
ajustes no espetáculo (iluminação, som, etc.) e no acolhimento do 
público, para melhor se adaptarem às suas necessidades. 

Destinam-se ao público em geral e a todos os indivíduos e famílias 
que procurem ou beneficiam de um ambiente mais descontraído 
num espaço cultural, reduzindo os níveis de ansiedade e tornando a 
experiência mais agradável (por exemplo, pais com crianças pequenas, 
pessoas com défice de atenção, pessoas com deficiência intelectual, 
pessoas com condições do espetro autista, pessoas com deficiências 
sensoriais, sociais ou de comunicação).

SeSSõeS 
DeScontraí DaS 
no São Lu iz
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São Luiz Teatro Municipal

Entrada principal   
Rua António Maria Cardoso
ª

Vamos ao Teatro ver uma peça 
chamada Barlavento. 
ª

Depois de passar a porta principal, 
temos a bilheteira, lugar onde se 
compram os bilhetes. 
ª

À entrada do Teatro, temos de 
passar uma porta para entrar 
no foyer. Aí está um assistente 
que nos recebe e nos indica 
o caminho para a sala do 
espetáculo.
ª
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Os assistentes de sala, que 
normalmente têm fita vermelha 
ao pescoço, estão no Teatro para 
nos ajudar e para esclarecer as 
nossas dúvidas. 
ª

Se precisarmos de ir à casa de 
banho, devemos procurar o 
símbolo WC ou um assistente 
de sala para ajudar a encontrar 
o caminho. A casa de banho dos 
homens fica no piso -1, o das 
mulheres no piso -2.  
ª

Este é o foyer da entrada principal 
do Teatro. A partir daqui indicam-
nos o caminho para a sala onde 
vai começar o espetáculo.
ª

Esta é uma outra entrada do 
Teatro, pelo largo do picadeiro, 
a entrada pela parte de trás e 
também de acesso mais fácil 
e direto à Sala Mário Viegas. 
Qualquer uma das entradas do 
Teatro nos permite chegar à sala 
onde vai decorrer o espetáculo.
ª
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Antes do espetáculo começar,
podemos ir espreitar o espaço 
e ver onde vai decorrer o 
espetáculo, onde há objetos 
delicados nos quais não podemos 
mexer.
ª

Durante o espetáculo, a ideia é 
ficarmos à vontade e atentos, para 
que possamos ver e ouvir tudo 
o que acontece. Não vamos tirar 
fotografias, nem fazer vídeos.
ª

Se o barulho incomodar, 
podemos tapar os ouvidos ou dar 
a mão a quem nos acompanha. 
Em qualquer momento, podemos 
sair para um lugar mais sossegado 
e voltar a entrar na sala. 
ª

Se houver alguma emergência, 
devemos seguir as indicações 
dadas pelos assistentes de sala  
e pela sinalética. 
ª
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No final da peça toda a gente 
bate palmas em sinal de 
agradecimento e os atores 
agradecem. Se não quisermos 
não batemos palmas, e 
podemos dar a mão a quem nos 
acompanha.
ª

No final do espetáculo devemos 
sair do teatro do mesmo modo 
como entrámos e podemos dizer 
que já fomos ao São Luiz Teatro 
Municipal. Também podemos 
usar a porta das traseiras, que 
fica muito perto da sala onde 
decorreu o espetáculo. 
ª
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Somos 3 intérpretes/ viajantes –  
a Carla, o Fernando e o Rui.

Quando percebermos que podemos iniciar a viagem/ espetáculo vamos 
para mais perto do público e começamos por cantar uma primeira 
canção que descreve um vento que é brisa e indica que estamos todos 
prontos para seguir caminho.

Quando se entra na sala vêem-nos aos 3, cada um ocupa uma máquina 
com rodízios. Da esquerda para a direita temos no palco a máquina 
1 (cubo) com escada sobre rodas, onde está a Carla; na máquina 2 
(tubofone) sobre rodas, está o Fernando; na máquina 3 (fole) com balão 
sobre rodas está o Rui. Estamos a observar-vos a entrar na sala como 
quem observa o mar.

Guião
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Durante a canção Santa Maria, 
circulamos com a máquina 2 
(tubofone) e estacionamo-la 
parando de cantar e tocar aos 
poucos até que ouvimos um apito 
que nos chama para a máquina 1 
(cubo) onde o Fernando começa 
a tocar viola e todos começamos 
a tocar um instrumento e a cantar 
uma outra canção. Chama-se 
Madre Velida e conta a história 
de uma filha que pede à mãe 
para ir ao baile onde está o seu 
amor. A máquina 1 (cubo) faz um 
movimento de rotação sobre si 
própria.
ª

Dirigimo-nos para a máquina 2 
(tubofone) e conduzimo-la até 
à frente da cena começando a 
tocar alguns instrumentos e a 
cantar uma canção chamada 
Santa Maria para pedir às forças 
da natureza que acalmem as 
tempestades e que nos iluminem 
o caminho por terra, mar ou ar.
ª

Entretanto no espaço cada um 
de nós encontra umas chapas de 
metal que se confundem com o 
chão, pegamos nelas e agitamo-
las produzindo um som arrepiante 
de tempestade/ trovões. Nesse 
momento um nevoeiro imaginário 
entra na sala criando um ambiente 
mágico e misterioso.
ª
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O Rui vai puxar com uma corda a máquina 3 (fole) e todos ocupamos e 
damos vida à máquina a tocar e a cantar Mira-me Miguel. Uma canção 
que conta vários episódios curtíssimos populares e que tem um refrão 
festivo de alguém que pede a um certo Miguel para prestar atenção  
à beleza do seu trajar: ‘’saia de borel, camisinha de estoupinha’’:  
é um pequeno retrato dos costumes da região transmontana.

Depois da alegria vivida com a música Mira-me Miguel em que o Rui toca 
um belo adufe, cada um de nós pega numa máquina e encaixamo-las 
umas nas outras transformando-as numa espécie de nave muito antiga, 
meio barco, meio carroça, quase zepelim.

De repente a luz no palco recai 
sobre a máquina 3 (fole) que tem 
um balão mágico suspenso e que 
aponta para o céu.
ª

No fim da Madre Velida ouvimos sons de festa e de feira, foguetes e 
também ouvimos umas vozes que dizem simples rimas de amor e aos 
poucos a luz vai baixando e vemos na máquina 1 (cubo) a projeção de 
vários lenços tradicionais da região do Minho que se chamam lenços dos 
namorados e têm frases com rimas sobre o amor e a amizade.
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É então que tudo acalma, a luz 
baixa e vemos que a máquina 1 
(cubo) fica agora com um dos 
lados iluminado, e aí se desenrola 
uma história de sombras sobre 
uma sereia que, no fundo do mar, 
é visitada por algumas espécies 
que por lá habitam mas um dia 
vem à superfície e percebe que o 
seu coração pertence a um belo 
príncipe.
ª

Agora é o momento em que a 
imponente vela da máquina 1 
(cubo) ganha uma côr verde e 
começamos a ouvir um senhor a 
falar português do Brasil a lembrar 
o tempo em que os portugueses 
pisaram pela primeira vez o Brasil 
e avistaram lindas árvores e aves 
exóticas. Este senhor vai falar de 
forma rápida sobre o som que 
as aves emitem e uma dela tem 
um canto tão bonito que parece 
que fala e que diz continuamente 
´Bem Te Vi´. É então que surgem 
na vela da máquina 1 (cubo) 
projetadas algumas imagens de 
pormenores de olhos de várias 
aves e mamíferos.
ª

Cantamos agora uma canção 
agitada sobre um vento que 
imaginamos que começa a 
soprar, Vento Norte. A Carla sobe 
a escada da máquina 1 (cubo) e 
larga uma vela que vai manipular 
como se a vela estivesse ao vento. 
Neste momento todos cantam e 
o Rui e Fernando tocam um ritmo 
que lembra a força de um vento 
decidido e orientado.
ª
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É então que o Fernando começa 
a tocar de forma encantatória e 
muito bela um serrote e a Carla 
canta um fado que fala sobre de 
onde vem o próprio fado e que 
vozes o cantam.
ª

Somos agora chegados ao fim e 
vamos cantar e dançar e pedir 
a algumas pessoas do público 
que segurem uma grinalda de 
bandeirolas criando no espaço 
um espírito e uma decoração de 
arraial bem português ao som 
da viola, de um bombo e de um 
chocalho.
ª

Entretanto esta viagem aproxima-se do fim e entoamos um cante 
alentejano que reúne todos os elementos com os quais nos cruzámos 
nesta viagem: os ventos e as trovoadas, o amor, os pássaros e as 
árvores, nomeadamente as oliveiras que simbolizam a vitória e a paz dos 
caminhos com ventos.

No finalzinho de tudo ainda lembramos que o vento sopra para dizer que 
gosta de nós e por isso é preciso recebê-lo como os barcos o recebem 
de Barlavento! 

Fim.

Começamos a avançar para mais 
perto do público, agora soprando 
para dentro de garrafas afinadas 
com água produzindo sons que se 
assemelham a aves numa canção 
chamada Pau Rolou sobre um 
pedaço de tronco misterioso.
ª
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Informações: info@teatrosaoluiz.pt
Esperamos que tenha gostado da visita.
outubro 2016 

Duração: 40 minutos
Fotos Barlavento ©Susana Paiva
Fotos do Teatro ©José Frade

www.teatrosaoluiz.pt


