
 

 
 

Sistema de frente 

O sistema de reforço (PA) deverá ser adequado ao espaço do espectáculo, em fase e isento de ruídos, garantindo 

uma pressão acústica de 110 dB uniformemente distribuída pelo recinto sem distorção notória. Deve estar avançado 

1m da frente do palco. Em palcos com boca de cena superior a 8m deverá prever-se um sistema in fill para cobrir a 

zona em frente ao palco. 

 

FOH 

- Mesa de Mistura de 32 vias mínimo com 4 bandas de equalização paramétrica por canal, 12 auxiliares e 8 

subgrupos. 

- 2 Processadores de Multi Efeitos (FX) ; preferências : lexicon, yamaha ou tc electronics.  

- 1 Delay  

- 5 canais de noise gate (drawmer).  

- 8 canais de compressão (BSS, dbx160, ...) 

 

Atenção : Os modelos digitais propostos deverão ser configurados para poder funcionar com subgrupos com insert 

para compressão (ver lista de vias). 

Mesas digitais aceites: Soundcraft série vi, Yamaha série PM, Midas série Pro, Roland m5000 (qualquer outra 

contactar técnico FOH) 

 

- 1 canal de compressão de qualidade superior (summit,avalon) 

- 1 equalizador gráfico de 1/3 de oitava para o final (Klark Teknik) 

 

Nota : A mesa e a rack de processo de sinal deverão estar devidamente iluminadas e deverão ser montadas em 

posição central em relação ao PA e de forma a que o operador se situe ao mesmo nível que o publico e nunca 

debaixo de um balcão. 

 

Monição 

10 misturas independentes (XLR) no palco  

A monição é feita por sistema in-ears (a cargo da banda) + 2 monitores 

 

 



Outros 

Micros de acordo com a lista de vias seguinte 2 pés de micros (pretos) 

9 DI’s activas (BSS ou equivalentes) 

 

Lista de Vias 

 

Ch Instrumento Micro Tripé Insert 

1  Baixo  Active DI Box     
2  Braguesa  Active DI Box    
3  PC L  Active DI Box (Banda)   
4  PC R  Active DI Box (Banda)   
5  Teclas L  Active DI Box (Banda)   

6  Teclas R  Active DI Box (Banda)   

7  Click  Active DI Box (Banda)    

8  Gel  Shure Sm57  Short   

9  Acustica  Active DI Box    

10  Voz Lead  Shure SM58  Long  Comp  
11  Voz 1 Shure SM58 Long  Comp  
12 Voz 2 Shure SM58 Long  Comp  
13 Voz 3 Shure SM58 Long  Comp  
14 Voz 4 Shure SM58 Long  Comp  
15 Plateia L  Sennheiser MKE600  Mid   
16  Plateia R  Sennheiser MKE600  Mid  
17  Spare  Shure SM58   Comp  

 

Monitores 

Mistura 1 e 2  Baixo  

Mistura 3  Braguesa  

Mistura 4  Teclas  

Mistura 5  Guitarra  

Mistura 6 e 7  Voz  

Mistura 8  Monitor 1 

Mistura 9 Monitor 2 

 

 

Equipamento de Iluminação 

A definir 

 

Adereços de palco 

- 1 mesa (0,80m*0,80m*0,80m) coberta com um pano preto 

- 2 cadeiras sem braços de madeira (preferencialmente) ou pretas 

- 1 praticável com 2m*1m com pano preto a toda a volta. 

 

Montagem 

A montagem do espectáculo tem a duração aproximada de 4,5 horas (3 horas de montagem do equipamento de 

som, luz e projecções e 1,5 horas para testes de luz e som). O horário pormenorizado deve ser combinado entre o 

organizador e o responsável técnico do grupo. 

 

 

 

 

 

 



Notas finais 

- A organização deve assegurar a presença (durante toda a montagem e duração do espectáculo) de um responsável 

técnico familiarizado com o equipamento fornecido. 

- Todo o material necessário poderá ser pontualmente substituído por outro equivalente, desde que não prejudique 

o resultado final. Comunique atempadamente as alterações ao responsável técnico do grupo, para se encontrarem 

as melhores soluções técnicas para o espectáculo. 

- Agradecemos que nos seja comunicada a lista de material técnico disponível do local da apresentação. 

 

 

Contactos 

José Martins (FOH) 

+351912955438 

Jadmartins84@gmail.com 

 

João Fong 

+351914744430 

Joao.fong@gmail.com 

 

Macadame.banda@gmail.com 
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Plano de palco 

 

   


