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sinopse 
Num futuro distópico em que as reservas de água esgotaram, uma menina e o seu 
avô fazem os possíveis para sobreviver como nómadas recoletores. Escondidos nas 
entranhas deste mundo árido e seco, vivem também os guardiões das águas, à espera 
da extinção dos homens para restabelecer o equilíbrio do planeta. Uma história que 
nos fará refletir sobre a importância dos pequenos gestos, para consertar os grandes 
estragos da ganância humana.
Sem palavras, o espetáculo é conduzido pela banda sonora, interpretada ao vivo, 
com inspiração em alguns dos 24 prelúdios para  piano do compositor francês Claude 
Debussy.

Uma Lágrima no oceano

Historial de apresentações do espetáculo
“Uma Lágrima no Oceano” estreia em Outobro de 2017 e conta com mais de 20 apre-
sentações em teatros, festivais e outros, destacando-se:
2017 - FIMP versão WIP
2018 - Ciclo de Teatro de Marionetas, Fórum da Maia
2018 - MÓ Festival de Marionetas em Oeiras
2018 - Festival Ei! Marionetas, Gondomar
2018 - Festival Marionetas ao Centro, Lousã
2018 - Eixos, Santa Maria da Feira

CONTEXTO DO PROJETO
Estamos tão habituados à presença da água que por vezes nos esquecemos da sua 
extrema importância. Mas e se chegar o dia em que o gesto de abrir a torneira não for 
suficiente? 
O desperdício e a poluição são provas de que a humanidade trata a água como se ela 
fosse um recurso inesgotável. Nesse sentido, o papel de cada um de nós é determi-
nante.
Com este espetáculo queremos evidenciar a importância de cada gota de água e de 
cada pequeno gesto para a sua preservação.



ficha artística
Encenação: Samantha Jesus
Assistência de encenação: Marta Costa
Banda sonora e Música ao vivo: Laura Felício
Interpretação: Marta Rosas e Samantha Jesus
Marionetas: Samantha Jesus

Duração: Aprox. 45 min.
Faixa etária: Maiores de 6 anos
Espaço recomendado: Interiores Convencionais
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his-to-ri-os-co-pio
Instrumento ótico que permite estender a capacidade dos olhos humanos de en-
xergar histórias através de diferentes ângulos, escalas e perspectivas. Apesar de 
invisíveis a olho nu, as histórias que flutuam livremente à nossa volta têm cores, 
formas, sons, questões e emoções. É um acessório fundamental para engajar no 
universo das histórias com uma visão historioscopica.

Historioscopio - Teatro de Marionetas surge em 2013 no Porto. É um projeto 
direcionado sobretudo ao público infantil e familiar. Servindo-se do potencial 
expressivo e dramatúrgico do teatro de marionetas, o repertório de espetáculos 
e oficinas criativas da companhia tem como foco estimular a imaginação e liber-
dade de pensamento sobre temas sociais, históricos e preocupações ambientais, 
valorizando uma forte relação de proximidade com o espetador.

www.historioscopio.com
www.facebook.com/historioscopio
www.instagram.com/historioscopio


