
 

PAOO* PAPALAGUI˝
*Performing Art Online Object

Público-alvo M/6 (famílias) | M/8 (escolas)˝
Duração 45 minutos˝ Espetáculo online e ao vivo˝



 

RESERVEM JÁ O VOSSO PEDAÇO DE PARAÍSO A PREÇO ESPECIAL DE LANÇAMENTO!˝

Nas Ilhas Selvagens do Arquipélago da Madeira, «o ecossistema mais intacto do Atlântico», existe uma tribo autossuficiente de origem 
portuguesa, comandada pela carismática Tuiavii. Cândido, da Selva Resorts, convidou a chefe da tribo a visitar Portugal e Tuiavii ficou 
abismada com o sistema social dos Papalagui («estrangeiros»): uma imensidão de objetos, roupas, prédios, veículos, máquinas, telemóveis, 
ecrãs e computadores, tudo embrulhado em conceitos desconhecidos para os selvaganeses, como a propriedade privada, a divisão social 
das tarefas, o dinheiro, a Internet ou mesmo o trabalho. A Selva Resorts planeia construir nas Selvagens o «Resort de Luxo mais Selvagem do 
Mundo» e com a ajuda e desajuda de Tuiavii, Cândido tenta convencer o maior número de clientes, ao vivo e online, a comprar o seu pedaço 
de paraíso na Terra.˝

Um espetáculo participativo que pode ser visto ao vivo ou online: ˝

Com o digital a abrir para novas vias de expressão, pretendemos em “Paoo 
Papalagui” explorar artisticamente essas novas possibilidades. Sendo para 
nós a essência das artes performativas o contacto directo com o público, 
este PAOO (Performing Arts Online Object/Objecto Performático Online) 
procura centrar as suas experiências formais em redor dos novos meios de 
relação interpessoal implicando os espectadores online em decisões 
dramatúrgicas. Tentando criar um mundo que é este mas também é outro, 
trazendo o nosso olhar e o olhar da Tuiavii para o  novo cotidiano digital. 



 

PAOO PAPALAGUI˝

de António-Pedro, Caroline Bergeron e Gonçalo Alegria˝

O livro "Papalagui" reúne discursos de Tuiavii, chefe de uma tribo de Upolu, no arquipélago Samoa, Papua Nova Guiné, depois da sua visita à Europa 
no início do sec. XX. Publicado pela primeira vez em 1920, “Papalagui” volta a ser amplamente revisitado nos revolucionários anos 60 e 70 do sec. XX, 
dado o seu idealismo crítico em relação à sociedade de consumo e ao modo de vida a ela associado.˝

O reencontro, no momento atual, com a "antropologia invertida" deste texto produziu faísca. Sob a ameaça real das alterações climáticas e de uma 
possível extinção de muitas espécies inclusive a humana, talvez como nunca o questionamento da nossa civilização tenha sido tão pertinente. Tal como 
o regresso a uma sustentabilidade ligada à natureza e a formas de vida mais simples que também deixam espaço para uma vivência mais plena da 
infância. E de todos nós.˝

Em “Paoo Papalagui”, Tuiavii é a chefe de uma tribo de descendentes de portugueses que vivem ainda de forma natural nas Ilhas Selvagens, no 
Arquipélago da Madeira. Ela vem a Portugal a convite do empreendedor Cândido Ferreira, que pretende construir na ilha um resort de luxo. Entre 
tentar comprar a ilha à tribo e vender apartamentos a clientes online, Cândido, ajudado e desajudado por Tuiavii, convoca os espectadores para se 
posicionarem politicamente perante o dilema do crescimento e decrescimento.˝

Papalagui é “o estranho”, Tuiavii a adulta-criança. Aquele que ainda se encanta com o mundo, se deixa levar pelo som do mar, reclama tempo para 
nada fazer e, claro, gosta de gelados. Ela, que vem de uma tribo onde não existe dinheiro, onde todos fazem tudo, onde tudo é de todos, olha-nos 
com espanto e estranheza. Esperança talvez? É um espelho, um pouco inocente, onde nos vemos a correr, trabalhando e carregando tings (“coisas”) 
de um lado para o outro.˝

Dedicatória – “Paoo Papalagui” é dedicado com gratidão ao nosso querido Cândido Ferreira, enorme actor e ser humano, sempre presente na 
história da Caótica com o seu talento e generosidade. Que o grande sprite esteja contigo, amigo Cândido!˝



Ficha artística˝

Baseado em "Papalagui" (Discursos de Tuiavii, Chefe de Tribo de Tiavéa nos mares do Sul)˝

Cocriação António-Pedro, Caroline Bergeron e Gonçalo Alegria ˝
Intérpretes António-Pedro, Manuela Pedroso, Marco Paiva˝
Encenação e cenografia Caroline Bergeron˝

Figurinos Atelier Ana Direito - Isabel Peres, Luís Oliveira, Roberto Álvarez Gregores e Sara Zamith˝

Concepção e realização da maquete da Macaroa Grande João Ferro Martins  e  André Tasso Simões˝

Intervenção técnica na cenografia Filipe Dominguez˝

Montagem filmes António-Pedro˝

Câmara e som Miguel Canaverde e António-Pedro˝

Música António-Pedro ˝

Direcção Técnica, operação de luzes e montagem streaming Catarina Côdea ˝

Operador Imagem ao Vivo António-Pedro˝

Produção Executiva Catarina Carvalho ˝

Assistente Produção Sabrina Santos ˝

Actores e Figurantes Filmes Andrea de Paula, Ângelo Sala, Carla Machado, Catarina Carvalho, Daniel Lobo Antunes, Gen Ebato, Isabel Peres, 
Isabel Carvalho, Jeans Pun, José Maria Lobo Antunes, Luís Bastos, Luísa Brandão, Manuel Henriques, Manuela Tavares, Maria José Lobo Antunes, 
Marta Azenha, Nuno Santos, Paula Bárcia, Sónia Vieira e Vasco Diogo˝

Agradecimentos Ângelo Sala - La Fabbrica, Carla Machado - Loja Seven7, Clara Silva e Rosa Santos – VVA Advogados, Ginja Sem Rival, João 
Dantas, Lana Almeida, Miguel Chaves˝

Produção Caótica˝

Co-Produção Centro Cultural de Belém/ Fábrica das Artes˝

Apoio República Portuguesa-Cultura/DGArtes - Direcção-Geral das Artes, Câmara Municipal de Lisboa



 
CONDIÇÕES LOGISTICAS E FINANÇEIRAS

O PAOO PAPALAGUI PODE SER APRESENTADO EM 2 FORMATOS:˝

FORMATO MISTO: Ao vivo (com espetadores numa sala de espetáculo) e com espetadores (turmas ou famílias) presentes em Zoom.˝

• Lotação: máximo 200 espetadores na sala e 100 espetadores online˝
• Logística: sala de espetáculo equipada + rede internet estável e segura na sala˝
                      equipa de 5 pessoas a viajar de carro + uma carrinha para transporte do material.˝

• Cachet *: 1 apresentação — 1700¤˝
                      2 apresentações — 1500¤ / apr.˝
                      3 apresentações — 1250 ¤ / apr.˝
                      4 apresentações — 1125 ¤ / apr.˝

* Não inclui transporte e estadia da equipa˝

________________________________________________________________________________˝

FORMATO ONLINE: Dirige-se exclusivamente á espetadores online (Zoom)˝

• Lotação: 200 espetadores online˝
• Logística: O espetáculo pode ser transmitido á partir de Lisboa sem necessidade de sala de espetáculo equipada˝

• Cachet: 1 apresentação — 1400 ¤˝
                   2 apresentações — 1250 ¤ / apr.˝
                   3 apresentações — 1150 ¤ / apr.˝
                   4 apresentações — 1050 ¤ / apr.˝



 
Biografia Caótica

A Caótica, fundada em 2019 pela encenadora-autora Caroline Bergeron e pelo músico-cineasta António-Pedro, é uma companhia 
multidisciplinar que cria espetáculos, oficinas e filmes para público jovem, famílias e adultos.˝

Criadores de um universo tão reconhecível quanto imprevisível - onde entrelaçam humor com poesia e ficção com realidade - António-Pedro e 
Caroline Bergeron partem muitas vezes das suas vidas para a vida dos espetadores, criando objetos artísticos que são veículos para uma 
verdadeira partilha. As suas criações destinam-se a um público alargado em idade, onde as crianças são um alvo delicado que se encara com um 
respeito desprovido de condescendência.˝

A singularidade artística da Companhia é reconhecida, a nível nacional, na continuada colaboração com várias entidades de programação - CCB/
Fábrica das Artes, Culturgest, Fundação Gulbenkian, Artemrede, LU.CA., Teatro Municipal do Porto/Paralelo - e, a nível internacional, nas extensas 
digressões pela Europa - França, Espanha, Suiça, Bélgica - e apresentações noutras latitudes, como China, Brasil ou Angola.˝
O prémio de Melhor Espetáculo MOMIX 2014 para “Sopa Nuvem”, as coproduções internacionais, bem como a apresentação em salas de 
referência -Théâtre de la Ville, Paris e Théâtre Am Stram Gram, Genebra - festivais nacionais e internacionais e eventos especializados na criação 
para a infância são igualmente formas desse reconhecimento.˝

Desde 2014 a Caótica produz, a par de espetáculos e oficinas, documentários, videoclipes e vídeo-instalações, exibidos e premiados em festivais e 
integrados nas coleções de vários espaços museológicos.˝

Desde 2015 a Companhia realiza periodicamente encontros entre profissionais nacionais e internacionais da criação para a infância, onde procura 
refletir em conjunto sobre a criação, programação e circulação de espetáculos para a infância, sendo promotora do Festival Amostra˝

Para além da criação artística, tem acompanhado o percurso da Companhia uma constante atividade pedagógica com crianças, jovens e adultos, 
em colaboração com serviços educativos e ainda integrando projetos nacionais, como o 10X10/Descobrir, da Gulbenkian ou o Odisseia, da 
Artemrede/Partis.˝






Contatos

Difusão nacional˝
Manuela Tavares:  mtavares.companhiacaotica@gmail.com | +351 933 217 841˝

Produção executiva˝
Catarina Carvalho:  prod.companhiacaotica@gmail.com | +351 910 054 187 ˝

Companhia Caótica˝
Site:http://www.companhiacaotica.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/companhiacaotica 
Instagram: https://www.instagram.com/caotica.caotica/ 
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