
PROJECTO 
SATÉLITE



A GAlinhA 
  dA MinhA VizinhA

  É um solo de palhaço sobre a solidão. Nos seus delírios uma mulher procura    
  formas de combater essa solidão. Inventa os seus amigos, as suas histórias...

Procura…

 … alegrias (?)
 … um ovo (?)
 … alguém (?)

Uma mulher, palhaço, aconchega-se na sua casinha
Nos seus afazeres domésticos e sozinha… na sua pequena casinha

costura os seus sonhos, 
inventa os seus amigos,        

enleia-se nas suas histórias 

 



“…E é quando nos encontramos sozinhos 
que o nosso comportamento se torna livre 
e dá rédea solta às nossas verdadeiras emoções 
e mostra a nu o nosso interior.”

com a cadeira na cabeça está-se muito melhor
às vezes é a sua própria galinha

Variações ovoides 
o ovo é o sentido da vida, o umbigo do mundo, é a união, 
a humidade feminina, o ovo encerra o céu e a terra.
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entre linhos e enleios 
que provocam

 devaneios
nas m

ãos que sabem
 bordar, 

surgem
 de baús fechados

sonhos ensarilhados
histórias que não 

querem
 acabar



“Uma casa para a possuirmos 
temos que nos confundir com ela”



Público AlVo

Todos os públicos. Preferencialmente com a presença de crianças. 
A plateia pode ser exclusivamente infantil.

FichA ArtísticA

Projecto satélite da Circolando
Direcção e Interpretação: Graça Ochoa
Produção: Corropio, Lda.

circolAndo é uMA estruturA FinAnciAdA Pelo

APoio 

condições técnicAs

Duração: 40 minutos aprox.
Espaço Cénico: círculo com 4m diâmetro mínimo. Público em semi-círculo frontal.

Todos os requisitos técnicos para a realização do espectáculo serão por nós 
assegurados, sendo apenas solicitada, se possível, a disponibilização de um 
espaço de camarins.
Espectáculo disponível em versão para espaços ao ar livre, espaços não 
convencionais e pequenos palcos. Todos os espaços não devem ser ruidosos.
Preferência por espectáculos diurnos nas opções de ar livre.
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