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O TEP (Portugal) e o Teatro La María (Chile) 
unem-se numa obra que reflete sobre a 
figura de Fernão de Magalhães e a sua 
viagem ao Estreito, instalando diferentes 
abordagens cénicas que — fugindo de uma 
simples anedota histórica e de uma ordem 
cronológica — questionam, profanam e 
mergulham na aventura de um grupo de 
homens face ao desconhecido, à conquista 
e à mudança de paradigma, numa 
montagem que mistura estilos, opiniões e 
visões; um veículo de transgressão, onde 
os dois grupos criativos (portugueses e 
chilenos) transfigurarão as suas questões, 
dúvidas e conflitos em cenas que, talvez, 
respondam a um espetáculo de sedição. 
A mesma sedição que ocorreu naqueles 
antigos navios no meio do oceano e, 
depois, na conquista sangrenta das terras 
“descobertas”.
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Ficha artística
Direção Artística 
Alexandra Von Hummel,  
Alexis Moreno, Gonçalo Amorim

Dramaturgia 
Alexis Moreno

Encenação 
Alexis Moreno, Gonçalo Amorim 

Assistência de encenação
Patrícia Gonçalves 

Interpretação
Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno, 
Gonçalo Amorim, Manuel Peña,  
Patrícia Gonçalves, Pedro Vilela

Cenografia e Desenho de Luz
Rodrigo Ruiz

Realização Plástica e Figurinos
Catarina Barros

Apoio à Realização Plástica e Figurinos
Nuno Encarnação

Produção
Patrícia Gonçalves (PT); Horacio Pérez (CH)

Coprodução 
Teatro Municipal do Porto e Teatro La María

Duração: 80’
Classificação etária: M/12

Apresentações
{Estreia}
17 novembro 2021
Teatro Municipal do Porto –  
Campo Alegre

17-21 novembro 2021
Teatro Municipal do Porto –  
Campo Alegre

21 janero 2022
Festival Cielos Del Infinito (CH)

25 + 26 janeiro 2022
Festival Santiago OFF (CH)

31 janeiro + 01 fevereiro 2022
Festival Temporada Alta (UR)

Teaser
https://vimeo.com/691647470 
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Abertura de Processo
Janeiro 2021

A antecipar o espetáculo, e perante a impossibilidade 
de trabalharem juntas fisicamente, as duas companhias 
prepararam, em janeiro de 2021, uma experiência em 
linha para a sala online do Teatro Municipal do Porto. 

Este work in progress é um documentário ficcionado que 
desvenda o processo criativo, incluindo os encontros à 
distância, e algumas cenas do espetáculo filmadas em 
Portugal e no Chile.

Teaser 
https://www.youtube.com/watch?v=MkZ6CndIZp0

Conversa
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=247063773544002
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“Estreito/Estrecho” é uma cimeira 
surrealista com travo pós-punk
Catarina Ferreira, Jornal de Notícias, 20 Novembro 2021

Eleito pelo Público como um dos melhores  
espetáculos de teatro de 2021

O lado obscuro da História no 
espetáculo “Estreito”, no Porto
Joana Loureiro, Visão sete, 18 Novembro 2021
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https://www.jn.pt/artes/estreitoestrecho-e-uma-cimeira-surrealista-com-travo-pos-punk-14334811.html
https://visao.sapo.pt/visaose7e/2021-11-18-o-lado-obscuro-da-historia-no-espetaculo-estreito-no-porto/


EXCLUSIVO Assine já

TEATRO

Os “delírios magalhânicos” de duas
companhias desconfiadas
Estreito/Estrecho, espectáculo do Teatro Experimental do Porto e da companhia chilena Teatro

La María, serve-se do absurdo para revisitar a história de Fernão de Magalhães e analisar

pensamentos e práticas colonialistas que ainda se manifestam na contemporaneidade.

Daniel Dias (Texto) e Adriano Miranda (Fotografia)
17 de Novembro de 2021, 7:49

Há um vídeo. Dois carros, dois países, duas companhias — o Teatro Experimental do Porto

(TEP) (https://www.publico.pt/teatro-experimental-do-porto) e o Teatro La María.

Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno e Manuel Peña, do segundo colectivo, chileno,
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1 de 5 12/04/22, 12:02estão prestes a viajar para Portugal, onde trabalharão na criação de um espectáculo com

Gonçalo Amorim, Patrícia Gonçalves e Pedro Vilela, da primeira estrutura. Mas os seis

artistas temem que o processo colaborativo possa vir a ficar marcado por dificuldades de

comunicação e entendimento. Um tanto sobranceiramente, o TEP pensa que, de alguma

forma, “educará” o Teatro La María — que, por sua vez, acredita que os portugueses “só

convidam criadores latinos porque sentem culpa do seu passado” enquanto colonizadores.

Leia os
artigos
que
quiser,
até ao
fim, sem
publicidade
Faça  parte  da
comunidade
mais  bem
informada  do
país

Assine já (https://www.publico.pt
/assinaturas?trackingId=dc5e10be0007d0dc8923a76207b87d57acbec7407880965951)

É com este vídeo satírico que começa Estreito/Estrecho, peça que as duas trupes

apresentam no auditório do Teatro Campo Alegre, um dos pólos do Teatro Municipal do

Porto (TMP), entre esta quarta-feira e sábado (há no domingo uma quinta récita, desta feita

na “sala online” do TMP). O título, naturalmente, remete para a memória de Fernão de

Magalhães, o primeiro europeu a atravessar o estreito a que daria nome e que, fez questão

de escrever Luís de Camões n’Os Lusíadas (https://www.publico.pt/2021/07

/29/culturaipsilon/noticia/descobrimentos-invasao-peca-teatro-invade-lusiadas-1972302),

“mostrou o agravado lusitano”. Mas o texto não procura contar linearmente a história de

uma circum-navegação (https://www.publico.pt/2019/03/03/culturaipsilon/noticia

/magalhaes-magalhaes-elcano-elcano-nacionalismos-bacocos-1863889), preferindo

convocar o absurdo e a provocação para reflectir sobre ideias de desconfiança.

ÍPSILON

Fixar a memória
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Gonçalo Amorim, director artístico do TEP, conheceu o trabalho do Teatro La María na

segunda metade da década passada. Estava no Chile para, enquanto programador do

Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica (FITEI) (https://www.publico.pt

/2021/04/13/culturaipsilon/noticia/fitei-hibrido-visto-palcos-ecras-1958437), acompanhar

uma edição do Festival Internacional Santiago a Mil. No seu tempo livre, visitaria o Museu

da Memória — “É um dos museus mais importantes da América Latina porque,

literalmente, fixa a memória de todos os que morreram durante a ditadura militar chilena

(https://www.publico.pt/2012/01/27/mundo/noticia/chile-volta-a-chamar-ditadura-ao-

regime-de-pinochet-nos-manuais-escolares-1531083) [1973-1990] e mostra bem aquilo que

significou o golpe do [general e, posteriormente, Presidente auto-proclamado Augusto]

Pinochet”, conta ao PÚBLICO — e, um tanto improvavelmente, assistiria nesse espaço a

uma apresentação de Los Millionarios, criação do La María.

Gonçalo Amorim identificou-se de imediato com a linguagem da companhia chilena, que sempre exibe “uma visão
muito política” e costuma ter na “antítese” a sua ferramenta teatral preferida

Amorim identificou-se de imediato com a linguagem da companhia, que, defende, sempre

exibe “uma visão muito política” e costuma ter na “antítese” a sua ferramenta teatral

preferida. “O TEP revê-se em toda essa linha de pensamento e acção”, afirma o encenador,

que foi quem propôs ao colectivo de Moreno, Peña e Von Hummel uma colaboração.

A ideia de trabalhar o percurso e a sombra de Magalhães, continua o criador português,
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3 de 5 12/04/22, 12:02
surgiu com naturalidade. “Fernão de Magalhães é uma figura que interfere tanto com a

história de Portugal como com a do Chile, dado que o estreito ocupa grande parte da

Patagónia [região geográfica que abrange territórios argentinos e chilenos]”, sublinha, sem

deixar de salientar que vê no navegador alguém com “um potencial dramatúrgico muito

forte”. “Por onde ele passa, há uma versão diferente (https://www.publico.pt/2019/03

/03/culturaipsilon/noticia/magalhaes-primeira-volta-mundo-continuam-incomodar-

1863988). Nas Filipinas, por exemplo, o feriado nacional é o dia em que o [chefe tribal]

Lapu-Lapu matou Magalhães, não o dia em que Magalhães lá chegou.”

Não falamos de Magalhães de uma maneira histórica e
paternalista, analisamos o facto de a uma só pessoa
estarem associados mil olhares diferentes”

Alexis Moreno, Teatro La María

“Não falamos de Magalhães de uma maneira histórica e paternalista, analisamos o facto de

a uma só pessoa estarem associados mil olhares diferentes”, alega Alexis Moreno,

responsável pela componente dramatúrgica do espectáculo e pela idealização de alguns

dos campos “absurdos” que explora. “Quem fizer uma investigação sobre Fernão de

Magalhães lerá textos de diferentes investigadores, que apresentam diferentes versões dos

acontecimentos. A dada altura, começámos a pensar: ‘Em vez de reproduzirmos essas

versões ou uma delas, por que não criamos a nossa própria versão? Por que não criamos

um working class hero, por exemplo? Por que não inventamos a história de um marinheiro

desconhecido que, vem a saber-se, acabou por ser bem mais importante para o sucesso da

circum-navegação do que o próprio Magalhães? Por que não encenamos uma série de

‘delírios magalhânicos’, desmontando um pouco a figura do navegador?’”

$

Os “delírios magalhânicos” de duas companhias desconfiadas | Tea... https://www.publico.pt/2021/11/17/culturaipsilon/noticia/delirios-...

4 de 5 12/04/22, 12:02

surgiu com naturalidade. “Fernão de Magalhães é uma figura que interfere tanto com a

história de Portugal como com a do Chile, dado que o estreito ocupa grande parte da

Patagónia [região geográfica que abrange territórios argentinos e chilenos]”, sublinha, sem

deixar de salientar que vê no navegador alguém com “um potencial dramatúrgico muito

forte”. “Por onde ele passa, há uma versão diferente (https://www.publico.pt/2019/03

/03/culturaipsilon/noticia/magalhaes-primeira-volta-mundo-continuam-incomodar-

1863988). Nas Filipinas, por exemplo, o feriado nacional é o dia em que o [chefe tribal]

Lapu-Lapu matou Magalhães, não o dia em que Magalhães lá chegou.”

Não falamos de Magalhães de uma maneira histórica e
paternalista, analisamos o facto de a uma só pessoa
estarem associados mil olhares diferentes”

Alexis Moreno, Teatro La María

“Não falamos de Magalhães de uma maneira histórica e paternalista, analisamos o facto de

a uma só pessoa estarem associados mil olhares diferentes”, alega Alexis Moreno,

responsável pela componente dramatúrgica do espectáculo e pela idealização de alguns

dos campos “absurdos” que explora. “Quem fizer uma investigação sobre Fernão de

Magalhães lerá textos de diferentes investigadores, que apresentam diferentes versões dos

acontecimentos. A dada altura, começámos a pensar: ‘Em vez de reproduzirmos essas

versões ou uma delas, por que não criamos a nossa própria versão? Por que não criamos

um working class hero, por exemplo? Por que não inventamos a história de um marinheiro

desconhecido que, vem a saber-se, acabou por ser bem mais importante para o sucesso da

circum-navegação do que o próprio Magalhães? Por que não encenamos uma série de

‘delírios magalhânicos’, desmontando um pouco a figura do navegador?’”

$

Os “delírios magalhânicos” de duas companhias desconfiadas | Tea... https://www.publico.pt/2021/11/17/culturaipsilon/noticia/delirios-...

4 de 5 12/04/22, 12:02

8



Para o chileno, o humor é o “antídoto” através do qual as duas companhias ensaiam um

pensamento sobre o pós-colonialismo. Parte de Estreito/Estrecho coloca as personagens de

Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno, Gonçalo Amorim, Manuel Peña, Patrícia Gonçalves

e Pedro Vilela numa espécie de cimeira. “Uma cimeira muito pobre”, frisa Amorim: junta

“funcionários da municipalidade de Punta Arenas, na Patagónia chilena, a ‘enviados’ do

Ministério da Cultura, que vão lá tentar dar um colorido àquelas festas” do 500.º

aniversário da circum-navegação (celebrado no ano passado) (https://www.publico.pt

/2019/01/24/culturaipsilon/noticia/rota-magalhaes-portuguesa-espanhola-mundo-1859119).

“Os chilenos só querem fazer as suas festas típicas, com os seus trajes de indígena... Os

portugueses, por seu turno, vêm com todo o seu discurso pós-colonial, mas é um discurso

que não os leva a lado nenhum. Não faz com que os povos originários confiem neles.”

A peça alimenta-se dessa tensão, mas, defende Alexis, não tenta ser “panfletária”. Está tudo

dentro de “uma invenção inusitada”. E, apropriadamente, delirante.

! VER GALERIA
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TEATRO EXPERIMENTAL  
DO PORTO (TEP)
O Teatro Experimental do Porto é a mais antiga companhia de teatro portuguesa em 
atividade. Percursora do teatro moderno, estreou o primeiro espetáculo em 1953, sob a 
direção artística de António Pedro. Em 2012, a direção artística foi assumida por Gonçalo 
Amorim, encenador residente desde 2010. 

O TEP é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal/Ministério da Cultura/Direção-
-Geral das Artes e apoiada pela Câmara Municipal do Porto. Estrutura residente no Teatro 
Campo Alegre, no âmbito do programa Teatro em Campo Aberto.

TEATRO LA MARÍA
A companhia Teatro La María foi fundada em 2000 por Alexandra Von Hummet e Alexis 
Moreno. Já levou a cena mais de vinte criações, apresentadas tanto no Chile como noutros 
países. Tem vindo a desenvolver uma poética cénica própria, amplamente reconhecida na 
cena chilena contemporânea, em que dialética e política se traduzem em propostas de 
potente carácter cénico. Apresentou-se em Portugal em 2016, no FITEI, com o espetáculo 
LOS MILLIONÁRIOS.

RUA DO FREIXO 1071, 4300 ‑219 PORTO,
+351 223 722 340
GERAL@CCT ‑TEP.COM / CCT‑TEP.COM

Presidência
Filomena Louro
Direção Artística
Gonçalo Amorim
Direção de produção
Patricia Gonçalves 
Direção plástica
Catarina Barros 
Conceção dramatúrgia
Rui Pina Coelho
Tesoureiro
Henrique Andrade 

Assessoria de gestão de 
projeto e administração
Joana Mesquita
Assistência  
de produção
João Vaz Cunha 
Assistência de cenografia  
e figurinos
Inês Vilas Boas 
Manutenção do espaço
Nuno Encarnação

Assessoria de comunicação  
e imprensa
Marta Ramos 
Vídeo
Nuno Santiago 
Design
Studio Bruto 
Arquivo
Joaquim Portugal 
Conservadora  
e restauradora
Carolina Ventura 
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CONTACTOS 
CCT / TEP

PATRÍCIA GONÇALVES
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO

+351 915 734 904
PATRICIAGONCALVES.TEP@GMAIL.COM

mailto:geral%40cct-tep.com?subject=
http://cct-tep.com
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1. Espacio Escénico
El uso del espacio escénico es frontal al público. El ancho requerido 
es de 12 metros con un fondo de 10 metros desde la embocadura. 
Hacia los costados no se afora el espacio , por lo que las maniobras 
o áreas de servicio de la sala quedan a la vista. El espacio remata 
en un panorama retroiluminado. Idealmente la puesta en escena
requiere maquinaria para levantar el panorama en la escena final, 
develando el espacio de fondo del teatro.

Las varas de iluminación emplazadas en la parte central, se ubican 
a 4,5m de altura y son parte del espacio escénico. Todas las otras 
varas se ubican a altura mayor, no quedando a la vista de público.

Para mayor claridad, revisar ítem 9. FOTOGRAFÍAS GENERALES  
DEL ESPACIO.

1.1. ELEMENTOS DE ESCENOGRAFÍA solicitados al teatro, sala o 
festival (fotos de referencia al final de este documento):

• Al centro del espacio se ubican 4 mesas de color negro 
cuyas dimensiones son 1,2m largo, 0,70m fondo y 0,78m 
de altura. Es necesario que las 4 patas de cada mesa 
queden libres, sin travesaños ni refuerzos. Idealmente 
las mesas deben ser de estructura metálica (ver foto de 
referencia A)

• 2 lámparas estilo vintage de 50cms de diámetro, con 
exterior en color negro (ver foto de referencia B).

• 6 sillas negras, sin ruedas (ver foto de referencia C)
• En cada costado del espacio escénico se emplaza una 

mesa, tipo plinto de 45cms x45cms y 78cms de alto 
(total: 2 mesas o plintos). Estas son utilizadas para 
operar audio (costado derecho público) y video (costado 
izquierda de público). Un tercer plinto es necesario para 
usar con computador y proyector inalámbrico.

• Una pantalla de proyección de 2,4m ancho (proporción 
16:9) con atril. Esta es manipulada por actores en escena 
(ver foto de referencia D).

ESTREITO/ESTRECHORIDER



2. Iluminación
• Posibilidad de bajar tres varas de iluminación a 4,5m de 

altura o menos.
• Consola ETC ION /ELEMENT / MA dot2 o comparable.
• Al menos 48 canales en dimmer.
• 12 halógenos asimétricos de 1000watts c/u o 

comparable en LED(es imprescindible fade in/out TOTAL)
• 12PC 1000watts con barndoor emplazados en 

piso(contemplar base a piso, no escalerilla).
• 12 PAR 64 WFL o MFL
• 6 fresnels 2kw con barndoor
• 18 fresnels 1000watts con barndoor.
• 2 lámparas colgantes estilo vintaje( la compañía las 

provee)
• 2 ampolletas PAR38 base E27 o comparable
• 2 elipsoidales 20° 750watts
• 8 elipsoidales 25°-50° 750watts
• 1 Máquina Hazer(niebla) controlada por DMX.
• 4 ampolletas LED tipo antorcha con base portátil  

(la compañía las provee).
• 4 extensiones largas para conexión de antorchas led 

(ingresan a escenario). Hembra de 10A.

Los requerimientos de instrumental y disponibilidad de canales 
pueden ser ajustados dentro de ciertos márgenes, por lo que se 
solicita una ficha técnica del espacio o sala donde se realizará la 
presentación. 

No se cuenta con técnicos para montaje de iluminación, estos 
deben ser dispuestos por la sala, festival o teatro.

ESTREITO/ESTRECHORIDER
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3. Utilería
3.1. ELEMENTOS DE UTILERÍA SOLICITADOS AL TEATRO, SALA O 

FESTIVAL (fotos de referencia al final de este documento):

• 1 balde con fregadora para limpiar el piso. (ver foto de 
referencia E).

• 1 extintor, color rojo (ver foto de referencia F).
• 1 aspiradora, idealmente roja o de algún color vistoso (ver 

foto de referencia G).
• 1 espada de utilería, con aspecto antiguo (ver foto de 

referencia H).
• 1 arreglo floral grande de flores artificiales, con base (ver 

foto de referencia I).
• 6 botellas de agua mineral de ½ litro – por función (ver 

foto de referencia J)
• 6 vasos de plástico – por función (ver foto de referencia J)

3.2. ELEMENTOS DE UTILERÍA PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA:
• Dos maletas con souvenirs de Chile y Portugal.
• 1 rata.
• Elementos de oficina: carpetas, papeles, lápices.

4. Efectos Visuales
4.1. EFECTO VISUAL SOLICITADO:

• 1 Máquina de humo.

4.2. EFECTO VISUAL PROVISTO POR COMPAÑÍA:
• 1 bomba con manguera para explosión de sangre en 

escenario. Nota: el efecto se emplaza al costado de 
escenario, es accionado por uno de los actores y su flujo 
se dirige lateralmente sin afectar panorama o telas.



5. Audio
• Dos micrófonos de conferencia inalámbrico tipo “cuello 

de ganso” (se emplazan en las mesas, tipo testera). 
Tienen un fin sonoro y también escénico, pues deben dar 
la impresión de una conferencia.

• El audio (sonido y música ambiental) se opera desde 
el interior del espacio escénico, ya sea desde ipad o 
interfaz. Esto se ubica en el costado derecho de público 
(ver planta de referencia). La microfonía es silenciada 
desde los switch on/off de los micrófonos.

6. Proyección Video
Se requiere un proyector de al menos 8000 lúmenes para 
retroproyección. Esta proyección es operada desde computador 
ubicado en costado izquierdo de público (ver planta de referencia). 
Las proyecciones contienen audio. La compañía provee el 
computador.

Se utiliza un proyector inalámbrico de 1600Lúmenes y un 
computador con power point. La compañía provee ambos 
implementos.

7. Sobretítulos
Se requiere un segundo proyector para sobretítulos. La ubicación 
del banner se discutirá con la producción del teatro. La compañía 
provee el computador con la traducción para ser proyectada, en 
archivo Glypheo.

La obra es hablada en español y portugués, con sobretítulos en 
ambos idiomas durante todo el espectáculo.
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8. Planta de Iluminación  
(solo para referencia)
Solicitar archivo vectorial o PDF.

Emplazamiento en teatro con varas contrapesadas  
y puente frontal.

8.- PLANTA DE ILUMINACIÓN (SOLO PARA REFERENCIA).  

Solicitar archivo vectorial o PDF. 

Emplazamiento en teatro con varas contrapesadas y puente frontal. 
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9. Fotografías generales del espacio
9.- FOTOGRAFÍAS GENERALES DEL ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- FOTOGRAFÍAS GENERALES DEL ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Fotografía de elementos 
escenográficos solicitados (referencia)
A. Mesa negra metálica 4 patas x 4

B. Lámpara estilo vintage negra (+ 38 cms) x 2

10.- FOTOGRAFÍA DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS SOLICITADOS 
(REFERENCIA) 

                           

A.- Mesa negra metálica 4 patas x 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lámpara estilo vintage negra (+ 38 cms) x 2                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- FOTOGRAFÍA DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS SOLICITADOS 
(REFERENCIA) 

                           

A.- Mesa negra metálica 4 patas x 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lámpara estilo vintage negra (+ 38 cms) x 2                                                    
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C. Silla negra simple x 6

D. Telón de proyección con atril x 1

C. Silla negra simple x 6 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

D. Telón de proyección con atril x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C. Silla negra simple x 6 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

D. Telón de proyección con atril x 1 
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10. Fotografía de elementos de utilería 
solicitados (referencia)

10.- FOTOGRAFÍA ELEMENTOS DE UTILERÍA SOLICITADOS (REFERENCIA) 

 

E. Balde con fregadora para limpiar el piso x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Extintor de fuego, color rojo x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Aspiradora x 1 

 

 

 

 

 

10.- FOTOGRAFÍA ELEMENTOS DE UTILERÍA SOLICITADOS (REFERENCIA) 

 

E. Balde con fregadora para limpiar el piso x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Extintor de fuego, color rojo x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Aspiradora x 1 

 

 

 

 

 

10.- FOTOGRAFÍA ELEMENTOS DE UTILERÍA SOLICITADOS (REFERENCIA) 

 

E. Balde con fregadora para limpiar el piso x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Extintor de fuego, color rojo x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Aspiradora x 1 

 

 

 

 

 

H. Espada antigua x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Arreglo floral con base (flores plásticas) x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Botellas de agua y vasos de plástico x 6 (por función) 

 

 

 

E. Balde con fregadora 
para limpiar el piso x 1

G. Aspiradora x 1 H. Espada antigua x 1

F. Extintor de fuego,  
color rojo x 1
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H. Espada antigua x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Arreglo floral con base (flores plásticas) x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Botellas de agua y vasos de plástico x 6 (por función) 

 

 

 

H. Espada antigua x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Arreglo floral con base (flores plásticas) x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Botellas de agua y vasos de plástico x 6 (por función) 

 

 

 

H. Espada antigua x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Arreglo floral con base (flores plásticas) x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Botellas de agua y vasos de plástico x 6 (por función) 

 

 

 

I. Arreglo floral con base (flores plásticas) x 1

J. Bote inflable K.Botellas de agua y vasos  
de plástico x 6 (por función)



Tiempo de montaje
1 jornada

Viaje y alojamiento
• 5 miembros del equipo viajan desde Oporto, Portugal.
• 4 integrantes del equipo viajan desde Santiago de Chile, 

Santiago

• 9 habitaciones individuales
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CONTACTOS  
DE LA  
COMPAÑÍA:

PATRÍCIA GONÇALVES
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO

+351 915 734 904
PATRICIAGONCALVES.TEP@GMAIL.COM

http://cct-tep.com

