
Companhia de Teatro Clave de Soft

VEM CANTAR
NO TEU MUSICAL



O CONCEITO

Na comemoração dos vinte anos da Clave de Soft - Música, Educação e Cultura, surge a vontade de
desenvolver um projeto para o público jovem que combinasse a componente musical com a teatral.

O projeto deveria ter um carácter diferenciador, oferecendo ao público infanto-juvenil uma
experiência única, levando-o a ser, ele próprio, interveniente ativo no espetáculo.

A ideia cresce, o apoio surge através do programa "Garantir Cultura", e a obra nasce com a criação
da "Companhia de Teatro Clave de Soft" que dá forma ao projeto “Vem Cantar no Teu Musical”.

Com caráter itinerante, o projeto leva às escolas do ensino básico e pré-escolar espetáculos de
teatro musical onde existe uma marcada interação entre atores e alunos.

Os alunos são preparados em sala de aula para assim poderem cantar a partir da plateia com os
atores em palco, em diferentes momentos do musical.

Os espetáculos são gravados em áudio e vídeo e posteriormente editados e disponibilizados no site da
Clave de Soft estimulando a curiosidade e o interesse das crianças que neles participaram ativamente.



OPERACIONALIZAÇÃO

O Município adquire um número de espetáculos em função do universo de alunos das escolas do
Concelho (pré-escolar ao 2º ciclo), bem como da capacidade do auditório onde estes são realizados.

As datas dos espetáculos são agendadas de acordo com as disponibilidades de ambas as partes,
sendo que a Companhia pode realizar um máximo de 3 espetáculos por dia.

As escolas podem optar: 1) por uma participação ativa, ensaiando as turmas para assim poderem
interagir com os atores; 2) por uma participação passiva o que não implica trabalho em sala de aula
(os alunos apenas assistem ao espetáculo); 3) por uma participação mista.

A preparação das turmas é efetuada com o recurso a materiais disponibilizados pela Clave de Soft
estimando-se um período entre 4 a 6 semanas para uma turma ficar apta a participar ativamente.

A Companhia desloca-se ao Município para a realização dos espetáculos, sendo estes gravados
para posterior disponibilização online mediante senha de acesso.



A EQUIPA

A Companhia de Teatro Clave de Soft é formada por um leque de atores e técnicos com larga
experiência na área do teatro musical tendo participado em diversas produções com diferentes
companhias de teatro e agentes culturais tais como "Filipe La Féria Produções", "Elenco Produções",
"Força de Produção", entre outros.

FICHA TÉCNICA:

Diretor Artístico: João Mota Oliveira
Encenação: Filipe de Moura
Guião Original / Adaptação: Filipe de Moura
Música Original: João Mota Oliveira
Letras Canções: Filipe de Moura
Arranjos Musicais: Helder Godinho
Arranjos Vocais: Helder Godinho | João Mota Oliveira
Som e Luz: Manuel San Payo | Rodrigo Pacheco | João Oliveira
Fotografia e Vídeo: Kateryna Maksymova
Elenco Artístico: Alexandra Pato | Filipe de Moura | Joana Vaz da Silva | Mafalda Rodrigues |
Rebeca San Payo | Sílvia Mirpuri



MUSICAIS

Uma história sobre uma linda rapariga que se
apaixona por um monstro, apesar da sua
aparência, transformando-o no príncipe dos
seus sonhos, após quebrar o feitiço que lhe foi
lançado por uma bruxa até que encontrasse
alguém que ele amasse e ao mesmo tempo
fosse correspondido nesse amor.

Duração:  55 min
Equipa: 3 atores + 2 técnicos

A Bela e o Monstro

Intrigado por ter recebido poucas cartas, o Pai
Natal disfarça-se, iniciando uma viagem para
compreender melhor o mundo. Ao perceber
que o Natal vai ser cancelado, ele vai fazer de
tudo para restabelecer o Natal. Conseguirá, o
Pai Natal, lembrar as pessoas acerca da
beleza e importância do Natal? Conseguirá
salvar o Natal?

Duração: 55 min
Equipa: 3 atores + 2 técnicos

Como Salvar o Natal?

Tendo surgido em 2021 com o apoio "Compete 2020 - Garantir Cultura", o "Vem Cantar no Teu
Musical" conta atualmente com dois musicais, um para a época natalícia e outro que pode ser
realizado em qualquer altura do ano letivo. Novos musicais estão em preparação para ser lançados.

https://youtu.be/T5lhFbj2gWA
https://youtu.be/YSpfnANptO8


CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO

1ª opção - Espetáculos pagos pelo Município - Preço por espetáculo: 1200€
2ª opção - Espetáculos pagos pela bilheteira - Clave de Soft cobra 5€ por aluno participante
3ª opção - Misto da 1ª e 2ª opção com valores reduzidos, a definir

Pagamento Espetáculos:

A Companhia realiza um máximo de 3 espetáculos por dia
A deslocação da Companhia é da responsabilidade da Clave de Soft
A cedência de um auditório é da responsabilidade do Município (lotação mínima de 250 lugares)
As refeições e o alojamento da equipa (se necessário) são da responsabilidade do Município
Os contactos com as escolas para esclarecimentos e disponibilização de recursos com vista à
preparação dos alunos é da responsabilidade da Clave de Soft

A gravação, edição e colocação online dos vídeos dos espetáculos é da responsabildiade da
Clave de Soft

Condições Gerais:

Contactos:
217 524 795 | 965 228 390 | 919 378 411
geral@clavedesoft.pt
www.clavedesoft.pt
facebook.com/clavedesoft

mailto:geral@clavedesoft.pt
https://www.clavedesoft.pt/
https://www.facebook.com/clavedesoft

