Atalaia – Torre de vigia. Pessoa que vigia normalmente em pontos altos.
Sentinela.
Bodião – Peixe da família dos Labridae.
Burburinho – Som confuso e prolongado de muita gente a falar.
Camaleónico – Que muda facilmente de atitude, comportamento, aspeto
(ex.: personalidade camaleónica).
Carrachitas – Às cavalitas.
Chafariz – Fonte de água pública com uma ou mais bicas (bica – cano por
onde sai água).

Uma criança ruiva, um peixe-napoleão, um escaravelho
e uma galinha poedeira fogem da Extinção. Não sabem
ao certo quem ela é, mas, pelo tom grave com que todos
pronunciam o seu nome, e cada vez com mais aperto,
estão certos de que se trata de uma criatura monstruosa
e assustadora, que está a aproximar-se deles com largas
e demolidoras passadas. Os quatro não decidiram fugir
juntos, foi o caminho que os juntou. E nem sempre foi fácil a sua convivência, mas seguiram, guiados pelos seus
instintos e convicções, em direção à Porta do Fundo do
Mundo, que lhes permitirá aceder, acreditam, ao Avesso
– aquele que está limpo da Extinção e de outros monstros que tais.
Todos parecem saber como chegar até lá, mas o tempo
excede-se, elucida e confunde, e o percurso cresce e inquieta.
Autora Cecília Ferreira
Encenação Fernando Mora Ramos
Cenografia Patrícia Guimarães
Música Eduardo Raón
Iluminação Filipe Lopes com Lucas Keating
Adereços Rui Alves
Interpretação Cibele Maçãs, Mafalda Taveira,
Fábio Costa e Nuno Machado

A Má da Fita é um monstro que
nós criámos!
Eu falo por mim... queixo-me de que
as coisas estão mal, mas sou a
primeira a facilitar... Todos nós
facilitamos. A Extinção existe por
nossa causa.

DICIONÁRIO
DE PALAVRAS EM EXTINÇÃO

A Extinção é um monstro
O papão e o homem do saco também
Mas a Extinção é o Monstro dos monstros
Quer acabar com a vida no Planeta
E o Planeta somos todos os vivos
e a Natureza o Mar e o Ar
E quem é a Extinção?
Dizem que é o plástico
O aquecimento global
A seca
A poluição
O cimento
O fim dos animais selvagens
O corte de árvores na Amazónia, etc.
Queremos um novo pulmão mundial e ar bom e mar bom
Sem plástico
Queremos viver com as árvores e os animais
Nós cá achamos que a Extinção pode desaparecer
É um monstro criado por nós como diz a Cecília

Sou ruiva… Nasci dentro do
pôr-do-sol, é só para raros, e vim
num barquinho que saiu de um raio
morno e que atracou na barriga
da mamã e me deixou lá a nadar
dentro dela durante quarenta
semanas! Gostava de ter um
irmãozinho e sei que ele também
virá do pôr-do-sol.
Vocês sabem onde fica?

Cecília Ferreira

Eu já disse que não sou uma vaca.
Aceito que as minhas mandíbulas
possam parecer-se com uns chifres,
mas o meu porte não se compara ao
de uma vaca. Nem os meus dejetos.
Nem o meu corpo. Nem a minha
voz. Eu sou um inseto.
Quem me dera ter o tamanho de
uma vaca... podia safar-me melhor.

Zezinha, Cláudio, Nina e Napoleão

Sou só uma galinha.
Mais precisamente uma galinha
poedeira Legorne branca.
Estou entre as de mais alta estirpe.
Como podem constatar, tenho uma
boa postura, uma crista vermelha,
grande e sedosa e uma barbela
igualmente vermelha, grande
e sedosa...

			

Sou um corajoso aventureiro.
Queria conhecer outras paragens.
Por isso vim para a tona, mas acho
que foi uma má escolha… isto
aqui em cima não se aguenta.
Está um calor insuportável…

Disco de vinil – É utilizado para o armazenamento de sons (principalmente
canções) desde 21 de junho de 1948.
Encafuado – Guardado sem qualquer organização, mal-arrumado, metido
em lugar escondido ou isolado.
Encatrafiado – Metido por; enfiado em.
Esgadanhar – Arranhar com as unhas, ferir com gadanho.
Ferradela – Mordedela, picadela.
Mafarrico – Demónio, pessoa endiabrada, sem coração.
Tolher as ideias – Dificultar a acção de pensar.
Vinil – Nome dado aos antigos discos de música em forma circular. Também
significa uma matéria plástica para cobrir superfícies.
Visgarolho – Expressão utilizada para caracterizar alguém que vê mal, ou
que não está atento de momento.
Verdinho – Pescadinha de rabo na boca.

Direcção de Produção Ana Pereira
Montagem e construção cenográfica Rui Alves,
Filipe Lopes e Lucas Keating
Operação de luz e som Lucas Keating e Filipe Lopes
Assistente estagiário Vicente Castro*
Guarda Roupa espólio do Teatro da Rainha
e Mafalda Santos
Comunicação Cibele Maçãs e Nuno Machado
Fotografia Margarida Araújo
Mapa Patrícia Guimarães
Ilustração e design gráfico José Serrão
*Aluno do 12º ano do curso Técnico de Audiovisuais da Escola Secundária
Rafael Bordalo Pinheiro - estágio em contexto profissional
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P L A N E TA
V IN IL

MAPA DO CAMINHO PARA O AVESSO
Desenha o ponto de partida no mapa e traça o caminho
para o Avesso.

Também podes desenhar o peixe bodião (Napoleão),
a menina ruiva (Nina), o escaravelho vaca-loura (Cláudio)
e a galinha Legorne branca (Zezinha).

