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Criação: Ainhoa Vidal; Música: Pedro Gonçalves; Cenografia: Carla Martínez e Ángel Ruiz Orozco; Desenho de luz e vídeo: João Cachulo; Operação de luz, som e vídeo: 
João Cachulo e Gonçalo Alegria; Apoio ao texto: Inês Rosado; Produção: Sara Simões, Produtores Associados; Residência artística: Câmara Municipal da Moita/ 

Centro de Experimentação Artística (Vale da Amoreira)/ Artemrede; Em colaboração com: Jardim Infantil Santo Condestável e Jardim Infantil Pestalozzi; Agradecimento 
a todas as crianças que ajudaram a criar a dramaturgia, história e movimento deste espetáculo. Agradecimento: GAU – Galeria de Arte Urbana – Direção Municipal 

de Cultura da CML; Uma encomenda São Luiz Teatro Municipal em coprodução com Centro de Arte de Ovar; Duração: 40 min. m/3

Querido/a ____________ ,

Como a vida, cada ESPETÁCULO é também 
uma viagem. Uma viagem que nunca acaba, 
uma viagem que é preciso recomeçar , 
cada dia, a cada momento, sempre.

Quando pensarem na Simone, no cavalo, 
no avô, na casa, em mim, pensem que aqui, em 
Lisboa, no meio de prédios, rotundas, ruas e 
montes, está inscrita a nossa história; esta 
história que continua a voar nas asas de papel.
 
Quando tiverem saudades, proponho este 
roteiro, visitem estes lugares. Podem falar , 
contar segredos, fotografar e até sonhar 
connosco. Podem olhar e encontrar outras 
paredes, outros becos, outras casas que 
tenham novas histórias. Parte da nossa, está 
nestes cinco lugares. E a vossa, onde está?

Porque a vida e as histórias são irmãs 
de uma mesma mãe,
Miguel

P.S. Não se esqueçam de observar o movimento 
das folhas de jacarandás nos dias de vento

P.S.2: Cuidado com as solas dos sapatos, nunca se sabe o que 
podem transportar e o que depois pode vir a acontecer…

“No interior da grande cidade de 

todos, está a cidade realmente 

pequena em que vivemos”

José Saramago 

Zona norte de Lisboa

Ponte e Rio

A tua cidade Desenha o teu mapa da 

cidade e coloca as tuas memórias, pessoas, 

acontecimentos, desenhos, casas, animais ou 

árvores que gostes de observar e/ou interagir

SEGUE-NOS NO FACEBOOK SÃO LUIZ MAIS NOVOS 

E DEIXA O TEU COMENTÁRIO


