
 

 

 

Australopiteco 

de Adriana Melo 

 

 

Rider Técnico  

 

- As necessidades técnicas descritas representam as condições ideais para a realização do 

espetáculo, podendo ser alteradas de acordo com as especificidades de cada espaço. Estas 

alterações deverão ser acordadas entre o diretor técnico do Teatro/Festival e o diretor técnico do 

espetáculo. 

 

Palco 

Espaço cénico (dimensões mínimas) 

Comprimento: 9 metros 

Profundidade: 7 metros 

Altura: 5 metros 

 

Cenografia 

 - O espectáculo pode ser apresentado ao ar livre. O cenário do espetáculo é um parque infantil, 

para a sua apresentação no exterior sugiro que se realize num parque infantil (em parques infantis 

de escolas ou de jardins municipais, por exemplo). Outra possibilidade é o cenário ser colocado no 

exterior, criando uma adaptação ao espaço de site specific. 

- Parque Infantil: 

• 1 baloiço 

• 1 miradouro  

• 1 árvore 

- Vários adereços 



Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões da cenografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras necessidades 

• Escadote para montagem de cenário 

• Em caso de apresentação ao ar livre com cenário, é necessário existir um local no qual o 

cenário possa ficar guardado, após montagem do mesmo 



• Se existirem declives/irregularidades no palco/local de apresentação, são necessários 

calços 

 

Fotografia do cenário 
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Som 

Lista de Vias 

 

 

 



Monitores:  

- Sidefield -L-Mix 1(Postfader) 

- Sidefield -R-Mix 2(Postfader) 

 

 

Planta 

 

 

Iluminação 

Para melhor adaptação do espetáculo, solicitamos que nos enviem plantas do espaço, com 

medidas e localização de varas de luz, bem como uma listagem dos equipamentos disponíveis. 

Posteriormente, enviaremos um desenho de luz adaptado ao espaço. 

 

Montagens e operação de Luz e Som 

São necessários técnicos do Teatro/local de apresentação para a montagem e afinações de 

cenografia, luz e som.  

São necessários 1 técnico de luz e 1 técnico de som durante os ensaios. A operação de luz do 

espetáculo é assegurada pela companhia; a operação de som pode ser realizada por um técnico 

de som do local de apresentação, mediante acordo prévio. 

Miradouro 

Árvore 



Plano de Trabalho 

(se prevista pré-montagem de luz, caso contrário adiciona-se 1 turno) 

Turno 1 – montagem de luz (caso o espetáculo não seja realizado ao ar livre) e cenografia 

Turno 2 – afinação e programação de luz e montagem de som 

Turno 3 – afinações técnicas e ensaios 

Turno 4 – ensaio geral* 

Turno 5 – espetáculo 

Nota: para apresentação do espetáculo num parque infantil, acrescem 2 turnos de trabalho para 

adaptação ao espaço 

*o ensaio geral não deverá decorrer no mesmo dia do espetáculo 

 

Contacto Direção Técnica  

Luís Moreira 

lichtquanta1@gmail.com 

+351 967 802 170 

                                         

Necessidades de Produção  

 

Deslocações 

Equipa: 7-9 pax – 4 atores, 1 encenadora, 1 produtora, 1 operador de luz, 1 técnico de som 

(mediante possibilidade de ser realizado por um técnico de som do local onde for realizado o 

espetáculo, pode não ser necessário), 1 cenógrafa (para montagem do cenário, no caso de ser 

utilizado o cenário original e não ser feita adaptação a um parque infantil) 

Proveniência: Lisboa 

Número de veículos: 1 veículo próprio (1 condutor da equipa para transporte de cenografia) + 6-8 

ida-volta em CP/Rede Expressos 

 

 

mailto:lichtquanta1@gmail.com


Transporte de Cenografia 

Em veículo próprio, custos calculados à razão de 0,36€/km. 

 

Rooming 

4-5 quartos duplos ou 3 duplos + 1 single ou 4 duplos + 1 single (consoante equipa) 

 

Outras necessidades 

Manutenção de figurinos (4 camisolas + 4 pares de calças) entre espetáculos quando se façam 

mais de 2 apresentações 

 

 

Contactos Universo Paralelo 

 

Adriana Melo (Direção Artística) 

+351 912 460 491  

 

Inês Afonso (Produção) 

producao@universoparalelo.pt 

+351 912 745 290  

mailto:producao@universoparalelo.pt

