
 



 



O Corvo e a Menina 

 

Conta a estória* de um velho Corvo que sobrevoa um horizonte deserto de 

emoção, solitário no meio da multidão. 

Era uma vez um dia aparentemente idêntico a tantos outros como que 

estivesse à espera que algo acontecesse e já desistido de acreditar… o 

Corvo tropeça na Vida, no seu estado mais entusiástico e puro, em forma 

de uma Menina. 

O encontro entre estes dois seres, faz acontecer algo de belo, a menina trás 

consigo uma semente adormecida na eternidade, o Corvo cinzas de uma 

terra sem alegria…  

Juntos passam a vaguear entre sorrisos e exclamações nas ruas da Cidade, à 

procura de uma gota de água para acordar esta Semente. 

Essa gota encontram-na em ti, e nas pessoas que o acaso lhes vai enviando. 

Pois és tu, a chave para o acordar desta Semente. 

Enquanto perpetuar esta cumplicidade entre o Corvo e a Menina, haverá 

sempre esperança para a sobrevivência da Semente. 

 

O Corvo e a Menina convidam os passeantes 

a acordar esta semente levando-a consigo para 

casa e juntando-lhe o que mais se precisa para 

acordar uma Vida… água e amor.  

Esta estória* é uma performance interactiva e 

itinerante. 

Grotesca, poética e encantadora, para os mais 

pequenos como para os mais crescidos. 

 

 

 



Este “Walk Act” propõe a partilha e interacção com o público, estas duas 

personagens, vagueiam pelos locais de forma tranquila e lenta.   

Com o objectivo de convidar o público a participar neste encontro de 

ambos, que lhe será oferecido um envelope identificado com o Semear (fig1) 

e uma semente de feijão.  

 

Identificação :  

 Corvo –é um Símbolo que representa a Morte, Terra e Cinzas.  

 

 Menina -  representa a Vida, Pureza e Água. E é um elemento 

feminino, tal como a cidade de Lisboa . 

 

 Feijão – è uma semente que pertence ao imaginário dos contos e do 

fantástico e sendo uma semente de crescimento rápido, a fim de 

estabelecer um contacto continuo com o público que recebeu o 

envelope (fig1) e a semente. 

 

 

 

 

 

 

 

(fig1) 

 

 

 



 Andas – O Corvo desloca-se suavemente de Andas  

 

 Wack Act – a performance interactiva e movimento, tem como 

objectivo contacto com o público através da expressão poética, dança 

e música. 

 

 Música – O Corvo toca a Chalumeau, que é um instrumento medieval 

de som grave e suave, podendo designa-lo como um Clarinete de 

madeira. A menina terá consigo um pequeno conjunto de Guizos 

Tibetanos  

 

 

 

 

*Estória - é um neologismo proposto por João Ribeiro em 1919, para designar, no 

campo do folclore, a narrativa popular, o conto tradicional 
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