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Texto | Rodrigo Garcia
Tradução | John Romão

Encenação | Paulo Calatré
Interpretação | Nádia Matos e Pedro Barros de Castro

Assistência de Encenação |  Cristiana Sousa
Direção Plástica | Sara Barbosa e Coletivo Sabotagem

Desenho de Luz | Tiago Silva
Assistente Desenho de Luz | Marugga

Paisagem Sonora | Coletivo Espaço Invisível
Fotografia de cena | Nelson D'aires
Fotografia do cartaz | João Peixoto
Direção Produção | Pedro Barbosa

Produção | Telma Cardoso
Divulgação | Rafaela Sá

Duração aproximada de 90min sem intervalo | M16
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Na obrigação de definir "Tivessem ficado em casa, seus anormais", texto do dramaturgo
argentino Rodrigo García, devemos admitir que esta "trama" é uma exposição de ideias
aparentemente desconexas vertidas em cinco histórias onde é colocado todo o nosso
empenho.

É natural que sejamos também obrigados a expor o tema da peça nesta sinopse. Porém,
cabe somente ao público escolher aquilo que lhe parece familiar e evocador.

Partindo desta enchente de palavras; reflexões espontâneas; exposição de uma máquina
teatral; histórias que perdem o fio à meada; um grito de revolta que não eleva o tom de voz;
construímos "Tivessem ficado em casa, seus anormais", o segundo espetáculo do
recentemente estreado Coletivo Sabotagem.

É um exercício de linguagem que nos convida a um embate frontal com a imagem daquilo
em que nos temos vindo a tornar e onde os atores são propostos a incorporarem-se nas
histórias que contam, caminhando juntamente com o público na descoberta da punch line da
nossa existência.

SINOPSE
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RIDER TÉCNICO
Este Rider Técnico é parte integrante do acordo existente para a execução do espetáculo. Todos
os equipamentos nele contidos deverão ser fornecidos pela estrutura de acolhimento. Tudo o que
não for necessário estará devidamente assinalado (ColetivoSabotagem). As condições e
equipamentos abaixo apresentam a configuração ideal para a concretização do espetáculo
podendo, no entanto, ser adaptadas consoante o espaço da estrutura de acolhimento, devendo a
mesma solicitar ao Coletivo Sabotagem a elaboração de um contra rider.

           1. PALCO E MAQUINARIA

1.1 ESPAÇO CÉNICO
A boca de cena não deverá ter menos do que 8 metros de largura. A altura da boca de cena
não deverá ser inferior a 6 metros.
A área de representação do palco, de área útil, não deverá ter menos de 8 metros de largura
por 10 metros de profundidade.
O chão do palco deverá ser preto, liso e não deverá ter degraus ou desníveis, nem qualquer
tipo de inclinação ou caimento.
Palco e plateia deverão permitir o escuro total.
Bastidores com no minimo 1m de largura.



1.2 MAQUINARIA

1.3 CAMARINS 

São necessário 3 camarins. Um para ser usa pela atriz, outro pelo o ator com um espelho,
lavatório, casa de banho, duche e toalhas o mais próximos possível do palco. Os camarins
deverão ter ainda bengaleiro, armário ou carro para colocação de guarda-roupa de cena.
O terceiro camarim será apenas para utilização dos restantes membros da equipa. 
Agradece-se a colocação de águas engarrafadas para consumo dos atores e restante equipa
nos respetivos camarins ou então um dispensador de água. 

           2. SOM
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 P.A.:

 MUNIÇÃO 

 CONSOLA DE MISTURA:

Duas (2) D.I. Box (BSS AR-133).
Cablagem necessária para conectar todos os sistemas de áudio.

A operação das faixas sonoras (sonoplastia) é feita a partir de um computador portátil 
(propriedade da companhia).
A régie de operação de som e de iluminação deverá estar colocada no centro e atrás da 
plateia (público). Caso a régie seja uma cabine de controlo, é necessária a ampla visibilidade 
e a perceção acústica e sonora do palco.

 Um sistema de amplificação de som de frente de sala convencional, com 2 pontos de difusão 
(pelo menos 3 canais independentes, lado esquerdo (1) / direito (2) com subgraves (3) e 
respetivo processamento), garantindo em cada ponto uma cobertura completa da área da plateia 
(20Hz-20kHz @ 98dBa SPL) (D&B, JBL, Mackie, Meyer Sound, HK, …).
NOTA: Para espaços com uma boca de cena superior a 8m, será necessário um cluster central.

Um sistema de amplificação de som de munição de palco (full range), com 4 pontos de difusão 
independentes (4 canais) e distribuídos da seguinte forma: monitor 1 colocado na esquerda 
baixa, monitor 2 colocado na direita baixa, monitor 3 colocado na esquerda alta e monitor 4 
colocado na direita alta. Todos os monitores devem ser colocados em tripés, a uma altura de 
1,70m (HK, JBL, Mackie, Meyer Sound, …). 

Uma mesa de mistura áudio, de preferência digital, com um mínimo de 8 vias de entrada e 8 vias 
de saída, controladas por um potenciómetro deslizante (fader) físico. Todas as vias (de entrada e 
saída) devem ter processamento de sinal (igualização, dinâmico, etc.) independente (Soundcraft, 
Digico, Midas, Mackie, Yamaha, Behringer).

OUTRAS INFORMAÇÕES:

As varas de luz deverão estar entre os 6 e os 7 metros de altura.
A cena negra a utilizar é à alemã ou sem panejamento.
A tela branca do cenário deverá ser marginada nas laterais por pernas/meios fundos, e na
parte superior por bambolina.

(Ver implantação em anexo)



           3. ILUMINAÇÃO 

3.1 EQUIPAMENTO

3.2 DESENHO DE LUZ (em anexo) 

           5. MONTAGEM 

5.1 TEMPO DE MONTAGEM
10 turnos, incluindo o espetáculo (manhã, tarde e noite)
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4 x Spot com facas tipo Robin DL4S Profile ou equivalente
2 x Spot tipo Robin DL4X Spot ou equivalente
20 x Wash Led tipo Maverick MK2 ou equivalente
12 x Projetores ciclorama assimétricos
8 x Recortes 38/57
9 x Recorte 15/38
4 x Recorte 10/22
4 x PC 2K
25 x PC 1K
15 X PAR 64 CP/62
3 X Recorte 11/23
8 x Recorte 16/35
8 x PC 65OW
4 x Sunstrip
2 x Haze
4 x Barras de LED Chorus Line 16 LED ou equivalente

CONSOLA DE LUZ: GrandMA2 com necessidade de 2 universos DMX.
(Pode ser necessário a utilização da mesa de luz do espaço de acolhimento. Pedimos a
presença de um técnico para programação.)

5.2  PLANO DE MONTAGENS (previsão)

Manhã - pré-montagem de luz, cena negra e som.
Tarde -  pré-montagem de luz, cena negra e som.

1º DIA

Manhã - descarga do cenário, adereços e figurinos; conclusão da montagem de luz, som e 
cena negra; montagem da cenografia. 
Tarde - conclusão da montagem da cenografia; afinação de luz.
Noite - conclusão da afinação de luz.

2º DIA



O tempo de deslocação da equipa técnica até ao espaço de acolhimento;
Disponibilidade de ocupação do espaço de acolhimento para implementação do espetáculo;
Disponibilidade de horário da equipa técnica do espaço de acolhimento. 
Condições técnicas de cada local de acolhimento, a negociar atempadamente com o 
Coletivo Sabotagem

No entanto este plano de montagens pode sofrer alterações consoante:

5.3 NECESSIDADES E INFORMAÇOES PARA A MONTAGEM/DESMONTAGEM E/OU
DURANTE O ESPETÁCULO

Andaime ou Genie para afinação de luz
Águas para toda a equipa técnica e artística 
É proibida a circulação de pessoas, além da equipa técnica, em bastidores durante o 
espetáculo

Manhã - testes de luz; programação de som.
Tarde - adaptação ao espaço; conclusão da afinação de luz. 
Noite - ensaio técnico.

3º DIA

Tarde - correções técnicas.
Noite - espetáculo.

4º DIA
.

Tempo de desmontagem: 2 horas.
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NOTA: Este plano implica uma pré-montagem de luz, som e cena negra antes da chegada do
Coletivo Sabotagem. Caso tal não seja possível, será necessário rever o plano.

5.4  NECESSIDADES DE EQUIPA (a cargo do espaço de acolhimento)
Dois técnicos de Luz (montagem, afinação, progamação).
Um técnico de Som (montagem e programação).
Um Maquinista (montagem).
A operação de Luz e Som fica a cargo do Coletivo Sabotagem.



           6. TRANSPORTE

Estacionamento para uma viatura ligeira de mercadorias.

7.1 ALOJAMENTO

2 atores, 1  técnico, encenador e produtor distribuídos por 5 quartos individuais num hotel. 

           7. EQUIPA

7.2 REFEIÇÕES
Refeições para cinco pessoas. (pequeno-almoço, almoço e jantar)
O número de pessoas da equipa pode variar consoante o plano de trabalho, caso aconteça, 

o Coletivo Sabotagem, avisará com a devida antecedência.

As informações presentes no rider podem variar consoante os espaços de acolhimento. 
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 "AMANHÃ DE 
 MANHÃ NÃO 
VAIS À ESCOLA" 
em Tivessem Ficado em Casa, Seus Anormais de Rodrigo García.



Direção Artística | Pedro Barros de Castro 
Telemóvel: 915 877 127

 
Direção de Produção | Pedro Barbosa 

Telemóvel: 914 249 235
 

Email de Contacto:
oficialsabotagem@gmail.com

 

CONTACTOS:


