
Animações Vanessa Caeiro
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Narração Catarina Furtado e José Pedro Gil
Texto Inês de Barros Baptista
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Uma história para ler, ouvir e cantar, 
direccionada a crianças dos 3 aos 10 anos.

Projecto artístico apresentado em espectáculo, 
composto por narração, canto e projecção vídeo 

e que conta o ciclo da água, vivido através da 
perspectiva de uma gota de chuva.     

uma grande viagem

descubra mais aqui

um livro, um disco,
um espectáculo.



espectáculo



Esta é a história de uma pequena gota de água e das suas 
aventuras, desde o momento em que se prepara para cair pela 
primeira vez como chuva, até ao seu regresso à grande nuvem.

A Doce Gotinha leva-nos numa viagem através de rios, 
represas e riachos onde se cruza com várias personagens 

tais como uma andorinha, um malmequer e até uma família 
pouco consciente dos seus gastos!   

sinopse



personagens



proposta

proposta



Elenco
Catarina Furtado — Narração
José Pedro Gil — Narração e Voz
Emanuel de Andrade — Piano

Equipa
Valter Rocha – Técnico de Luz e Vídeo
Matilde Secca – Produtora

Público-Alvo
3 a 10 anos

Duração
1 dia de espectáculos
3 a 4 sessões/dia
45 min/sessão

Valor para um dia *
4.860,00 € + IVA

* A este valor poderá ser necessário acrescentar 
deslocação, alimentação e alojamento.

proposta



necessidades técnicas

Palco

- Dimensão mínima de 7,5m de largura 
x 6m de profundidade
- A teia deve ter, no mínimo, 5m de altura
- Em palco, a primeira vara junto à boca de 
cena tem de ser regulável pois servirá para 
pendurar o Tule (assegurado pela equipa 
Doce Gotinha).

Maquinaria de cena

- 2 varas no palco para iluminação
- 1 vara na sala para iluminação
- 1 fundo preto

Backline

1 Piano de concerto igual ou equivalente 
a um Yamaha C5/C6/C7 ou CF3

Equipamento de som

F.O.H.

O sistema de PA deve ser adequado 
ao espaço e livre de ruídos ou outras 
perturbações, a potência de amplificação 
deve suficiente para cobrir toda a sala 
com pressão acústica não inferior a 90db

Mesa de Mistura Profissional com 8 vias 
e 6 Aux, com paramétricos de 4 bandas 
e inversão de fase

Processo e Equipamento Régie

- 1 processador de efeitos 
- 2 Canais de compressor de sinal
- 1 Equalizador gráfico de 32 bandas 
por cada saída de PA 
- 1 Equalizador gráfico de 32 bandas 
para a monição
- 2 DI’s para computador

Palco

2 MonitorFull Range 12” ou 15” em tripé
2 Microfones para piano 
 

Microfones
A equipa Doce Gotinha viaja com 
um sistema de microfones sem fios

A existência de quaisquer aparelhos emissores 
ou recetores UHF em funcionamento na sala 
deve ser comunicada à produção do 
espetáculo e terão de ser desligados

Serão necessários 2 tripés de microfone 
para as nossas antenas

Intercom
3 Postos de intercomunicação (FullDuplex) 
— iluminação, som e palco



necessidades técnicas

Equipamento de luz
- 21 Canais de Dimmer de 10A / 2400W 
(mínimo)
- 22 PC 1000w c/ palas
- 5 projetores de Led (assegurado 
pela equipa Doce Gotinha)
- Linha DMX em palco para ligar 
aos projetores de LED
- Todos os projetores devem ter garra, 
porta-filtros e cabo de segurança
- Cablagem necessária para ligação dos 
projetores aos dimmers e cabo de sinal 
DMX dos dimmers até à régie

Equipamento de vídeo
- Projetor vídeo de 6500 ansi lumens 
(as lâmpadas deverão estar com poucas 
horas de uso)
- A lente tem de projetar uma imagem 
de 7,5m de largura
- A projeção será feita de frente 
(normalmente da Régie)

Equipa Montagem e 
Desmontagem do Teatro
- 1 técnico de iluminação
- 1 maquinista
- 1 técnico de som

Estacionamento
É necessário assegurar estacionamento 
junto à sala para a carrinha (6m) que 
transporta o material do espetáculo, 
bem como para 2 viaturas dos 
artistas/produção

Outros
- 3 camarins para elenco
- 1 camarim para produção
- Os camarins devem estar equipados 
com cadeiras, mesa, espelho, charriot, 
toalhas de rosto e águas

Plano de Trabalho
Véspera do dia do espetáculo: 8 horas para 
afinação e programação (em horário a acordar)

NOTAS

- A pré-montagem de luz e som é assegurada 
pelo espaço de acolhimento. 
- Será necessário o envio do rider técnico, planta 
e corte da sala (de preferência em formato DWG 
AutoCAD).
- Este rider técnico é parte integrante do contrato 
do espectáculo “Doce Gotinha”, e reflete as 
condições ideais para apresentação do mesmo. 
Se qualquer dos requisitos não puder ser cumprido 
na íntegra agradecemos o vosso contacto. 
- Nenhuma das condições indicadas neste rider 
poderá ser alterada sem a aprovação prévia 
da produtora. 
- As listagens de equipamentos são genéricas 
e poderão ser adaptadas consoante o palco e a sala, 
e tendo em conta o equipamento disponível.
- Caso seja necessário alugar algum equipamento, 
esta despesa não será imputada à produtora.




