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PIAL: Evocações e Citações… 
A partir de textos e personagens de 

Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner Andresen, Roald Dahl, Alexandre Honrado, Álvaro 
Magalhães, Rosa Lobato Faria, Pierre Guguen, Vieira da Silva, Carla Pott, Marta Torrão 

Direção Artística 

Manuel Gama 

Interpretação 

Clemência Matos 

Público-alvo 

Infantil e Pré-escolar 
1º e 2º ciclo do ensino básico 

Duração de cada sessão 

40 minutos (performance) + 10 minutos (conversa) 

Horário das sessões 

2ª a 6ª feira às 11h00 e 14h30 
sábado e domingo às 11h00 e 16h00 

Lotação máxima de cada sessão 

100 espetadores 

Locais de Acolhimento 

Bibliotecas Escolares, Bibliotecas Municipais, Auditórios e Espaços não Convencionais 

Tabela de Preços para Grupos Escolares na Modalidade de Marcação Antecipada 

menos de 50 BILHETES 3,90 EUR 

50 a 100 BILHETES 3,70 EUR 

101 a 200 BILHETES 3,50 EUR 

201 a 300 BILHETES  3,30 EUR 

301 a 400 BILHETES  3,10 EUR 

mais de 400 BILHETES  2,90 EUR 
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Condições de Adesão às Modalidades de Marcação Antecipada 

Os estabelecimentos de ensino que pretenderem efetuar marcação antecipada de bilhetes para 
sessões do projeto “Pial: Evocações e Citações…” devem: 
1. Consultar as condições de adesão e efetuar a reserva através de preenchimento de formulário 

online disponíveis em https://digressao20152016.wordpress.com/ ou contactar telefonicamente 
a Dois Pontos Associação Cultural através do número 919 526 789 para informar do interesse, 
tomar conhecimento das condições de adesão e efetuar a reserva para a data pretendida; 

2. confirmar a marcação por ofício do estabelecimento de ensino enviado por email para 
reservadebilhetes@gmail.com; 

3. efetuar todas as alterações à marcação com um mês de antecedência da data da ação, podendo 
mesmo ser anulada sem qualquer tipo de penalização para o estabelecimento de ensino; 

 

Realçamos que: 
4. as sessões podem decorrer em espaços previamente disponibilizados pela Dois Pontos Associação 

Cultural ou em espaços providenciados pelas entidades que pretendam incluir as suas localidades 
na Rota de Digressão; 

5. o horário das sessões pode ser ajustado aos horários dos alunos; 
6. o custo do bilhete por aluno é o que consta na tabela de preços de venda antecipada; 
7. o pagamento do valor da marcação deve ser efetuado com, pelo menos, 15 dias de antecedência 

através de transferência bancária ou depósito na conta cujo BPI cujo o NIB é 0010 0000 
26950330001 23; 

8. o comprovativo do pagamento deve ser enviado, 15 dias antes da data da ação, por email e 
entregue no dia da actividade; 

9. a anulação de marcações, com menos de um mês de antecedência, por parte dos 
estabelecimentos de ensino dará lugar à cobrança das seguintes taxas: 

 até 30 dias antes da ação – 25% do valor da marcação 
 até 15 dias antes da ação – 50% do valor da marcação 
 menos de 15 dias antes da ação – 100% do valor da marcação 

10. a anulação de marcações, com menos de uma semana de antecedência, por parte da Dois Pontos 
Associação Cultural dará lugar à restituição integral do pagamento efetuado pelo estabelecimento 
de ensino e à marcação de uma nova data para a realização de uma nova ação gratuita para o 
mesmo número de participantes; 

11. os estabelecimentos de ensino que pretenderem que o projeto se realize nas suas instalações 
devem providenciar o local com as condições mínimas necessárias para a realização da atividade, 
dois almoços por dia de sessões e a receita mínima a que corresponde um número máximo de 
participantes (100 bilhetes para os estabelecimentos de ensino dos concelhos de Gondomar, 
Maia, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia; 200 bilhetes para os estabelecimentos de ensino dos 
distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo; e 300 bilhetes para os 
estabelecimentos de ensino dos restantes distritos portugueses); 

12. caso a entidade acolhedora não possua o número de participantes suficientes para atingir o 
número máximo de participantes a que corresponde a receita mínima, podem ser estabelecidos 
contactos com os estabelecimentos de ensino do agrupamento ou da região para providenciar o 
número de participantes necessário para a deslocação do projeto; 

13. desde que o transporte de material e da equipa técnica dentro de uma localidade seja assegurado 
pela entidade acolhedora, um pacote de sessões pode decorrer em dias consecutivos em vários 
espaços desde que por local se realize, no mínimo, um dia de sessões; 

 

Aconselhamos que: 
14. as marcações sejam efetuadas com uma margem de, pelo menos, 5% de defeito, ou seja, 

entrando em linha de conta com os imponderáveis e com os alunos que, à última da hora, não 
possam estar presentes no dia da ação. Se no dia da ação se verificar a participação de alunos de 
última hora e que não estavam incluídos na marcação efetuada, o pagamento destes participantes 
deverá ser realizado nessa altura. 

https://digressao20152016.wordpress.com/
mailto:reservadebilhetes@gmail.com


Condições técnicas dos locais de acolhimento 

PIAL: Evocações e Citações… é completamente autónomo, não requerendo, regra geral, ao local de 
apresentação qualquer tipo de equipamento. 
 
Os auditórios devem ter preferencialmente: 
 Possibilidade de escurecimento total; Chão e caixa de palco revestidos a preto; Equipamento de 

Luz e Equipamento de Som. 
 
Os locais de apresentação não convencionais devem ter: 
 Área aproximada de 60m2 completamente desocupada; Corrente eléctrica; Um camarim para 

uma pessoa com WC. 
 
Esquema de implantação do dispositivo cénico 
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(Área total aproximada com público incluído 7,5m x 8,0 m) 
 

 

 

 

Zona de Público 

6,5 metros x 3,5 metros – Público sentado em mantas, livros, almofadas e bancos 

 

 

 

Luz 

  

 

Som 

 

 

 

Luz 

Área de representação com diâmetro de 3 metros 



 

MARIA DAS HISTÓRIAS 

MARIA DAS HISTÓRIAS é um programa que pretende contribuir para o 

incentivo à leitura que começou a ser apresentado em digressão nacional em 

dezembro de 2011 com o projeto PIAL: Evocações e Citações... 

A Maria, de MARIA DAS HISTÓRIAS, é uma mulher da rua que vive num 

mundo muito próprio rodeada pelos livros, mas essencialmente pelas histórias que 

esses livros contam e pelas personagens que as povoam. Os livros, os que vai 

achando e os que vai recolhendo nos mais variados locais, são a sua companhia e o 

seu universo. Sem os livros e sem a leitura, Maria sente-se perdida, mas quando abre 

um livro o extraordinário acontece e Maria encontra-se onde só a imaginação a pode 

levar… 

Em PIAL: Evocações e Citações… foi criado um momento onde são visitados 

alguns dos livros e personagens que ao longo de uma década foram a base de 

trabalho da atriz Clemência Matos, mas também histórias e/ou personagens 

incluídas em obras recomendadas no Plano Nacional de Leitura. Com o poema que 

Fernando Pessoa enviou à sua amada Ophelinha em janeiro de 1930 a servir de 

pano de fundo, Maria vai recordar e vivenciar histórias como a da Velha Avarenta 

que fazia jejum para não gastar dinheiro a comprar comida, a do Bobo Lobo que foi 

transformado num casaco pela mocinha de vermelho, a da Catarina, a Melga, que 

espirrava só meia vez, a do Príncipe Amuado que não gostava do Carnaval, a de 

Drak, o Zarolho, que foi inventado durante um teste de matemática, a do 

Monstrazul que tinha a mania que era cantor e a dos Kós, os dois esquimós, que se 

aventuraram na planície de neve à procura do Sol. 

Neste primeiro projeto de MARIA DAS HISTÓRIAS também podem ser 

dinamizadas, paralelamente à performance e dependendo da idade do público-alvo, 

oficinas de expressão plástica, de escrita criativa, de expressão dramática e de 

origami. 
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