
ALDEIA

ALDEIA BALÃO – ESPETÁCULO
ALDEIA BALÃO + AERONAUTAS – ESPETÁCULO COMUNITÁRIO
AERONAUTAS – TRABALHO COM A COMUNIDADE

INSPIRADO EM SERES SONHADORES E INCONFORMADOS
                                                                         Um espetáculo de teatro de objetos para imaginadores



TEATRO E MARIONETAS DE MANDRÁGORA
O Teatro e Marionetas de Mandrágora é uma companhia profissional de teatro de marionetas

com direção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direção plástica de enVide neFelibata.

A Companhia foi fundada a 2 de abril  de 2002. Na simbiose de uma linguagem simbólica que
conjuga  o  património  e  o  legado  tradicional  com  o  pensamento  e  a  dinâmica  da  sociedade
contemporânea, num diálogo nem sempre pacífico surge um elemento fundamental, a marioneta.
Este elemento apoia-nos na procura de uma identidade cultural própria.

O nosso objetivo é o de descobrir as potencialidades estéticas, plásticas, cénicas e dramáticas da
marioneta em si mesma, como em relação com o ator e nessa descoberta explorar a dramaturgia
que  nos  caracteriza:  a  de  explorar  a  cultura,  a  crença  e  a  lenda  aliada  à  urbe,  à  exploração
tecnológica e à velocidade da aldeia global.

Ao longo do nosso percurso artístico têm sido diversas as propostas quer nos públicos; adulto,
jovem, escolar e familiar;  quer na formação de base ou especializada. Uma das nossas grandes
apostas é a digressão nacional e internacional dos projetos. Descentralização, trabalho comunitário,
criação em parceria e a valorização social e inclusiva são preocupações preponderantes no nosso
quotidiano.
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ALDEIA BALÃO

CARACTERÍSTICAS
DESIGNAÇÃO aldeia balão
GÉNERO espetáculo de objetos
DURAÇÃO 60 mns
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA       maiores de 3 anos
PÚBLICO-ALVO maiores de 6 anos
MÁXIMO PÚBLICO 120 ou dependendo das características do espaço
RECOMENDADO espaço rua

Objetivo ALDEIA BALÃO + AERONAUTAS
A criação aldeia  balão é um espetáculo,  que unindo-se aos “aeronautas”,  se transforma numa
ampliação criativa comunitária.
O projeto aeronautas vem da necessidade de explorar com a comunidade as ponderações sobre as
perdas dos atos sociais, a extinção de património, novos caminhos de construção de uma aldeia
global, as premissas da colaboração em equipa na construção de uma mentalidade conjunta como
resultado de vários processos criativos, de analise e observação artística numa atitude pro-ativa
social direta, intervindo no espaço público.

Suspensos num espaço frágil e em constante movimento, estes são os últimos habitantes de uma aldeia
cujo nome se esqueceu e cujo território desapareceu.

Resistem, habitam o espaço aéreo que marca o lugar onde outrora tiveram a sua terra, viajando e regressando
ao ponto de partida, suspensos. Resta um marco de que ali existiu outrora uma aldeia.

Mas estes habitantes não desistem, um artista de circo, uma bailarina, um músico e uma criança, são seres
mais leves, vivem com a cabeça mais perto das nuvens, misturam a realidade com a imaginação e imaginam
realidades. E porque resistem, porque habitam os sonhos, os sons, a imaginação, porque acreditam que existe
um lugar para todos mesmo que suspensos oscilando com o vento!

Aguardam a chegada de novos habitantes para que o espaço que existe debaixo dos seus pés se torne o
território que os habita ainda interiormente.
Falamos de desertificação,  falamos de isolamento físico e psicológico,  falamos da falta  de diálogo social,
falamos sem dizer palavras, sentindo-as, mexendo nelas, dançando-as e tocando-as na esperança de que outros
venham habitar esta aldeia balão que é também uma aldeia global, um espaço simbólico onde cabemos todos e
de onde fugimos.
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LINKS
WEBSITE www.marionetasmandragora.com
FACEBOOK www.facebook.com/marionetas.mandragora
BLOG www.marionetasdemandragora.blogspot.pt
INSTAGRAM #aldeiabalao_marionetas_mandragora
 

LOGÓTIPO DA COMPANHIA
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WWW.MARIONETASMANDRAGORA.COM/DOWNLOAD/ARC/
LOGO_MTM.ZIPFICHA ARTÍSTICA
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA

DIREÇÃO ARTÍSTICA 
Filipa Mesquita

INTERPRETAÇÃO 
Filipa Mesquita, Joana Martins e Ricardo Falcão

MARIONETAS 
enVide neFelibata

CENOGRAFIA 
Hugo Ribeiro (Boca de Cão) 

FIGURINO E ADEREÇOS 
Patrícia Costa
Costureira
Alice Mendes
Apoio aos figurinos
Sofia Fernandes
Luísa Natario

MÚSICA CÉNICA 
Ricardo Falcão

LUZ SOM
Filipe Oliveira
César Cardoso

FOTOGRAFIA DE CENA 
Margarida Ribeiro

VÍDEO 
Paulo Pinto

APOIO À CONSTRUÇÃO 
Helder Silva (Associação Zebra Traquina Fábrica dos Ofícios Serzedo)

APOIO FORMAÇÃO MARIONETAS
Joana Domingos (Boca de Cão)
APOIO À PRODUÇÃO 
Clara Ribeiro 
PRODUÇÃO 
Teatro e Marionetas de Mandrágora

APOIO CIMs Tamega e Sousa 
Municipio de Paços de Ferreira
Municipio de Baião
Municipio de Castelo de Paiva
Municipio de Espinho
Municipio de Gondomar
DGArtes , Ministério da Cultura da República Portuguesa
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CONTACTOS
Teatro e Marionetas de Mandrágora
Associação Cultural e Recreativa Teatro e Marionetas Mito do Homem Plantado (Marionetas de

Mandrágora)
associação sem fins lucrativos isenta de IVA ao abrigo do artº9 do CIVA

Clara Ribeiro 914 514 756 / 963 870 633
Filipa Mesquita (direção artística) 938 438 097

938 940 122

geral@marionetasmandragora.pt

www.marionetasmandragora.pt
www.ei.marionetasmandragora.pt
www.escoladamarioneta.com
www.blog.marionetasmandragora.com
www.facebook.com/marionetas.mandragora
www.youtube.com/teatromandragora

RESIDÊNCIA DA COMPANHIA

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho
R. 41 / Av. João de Deus
4500 Espinho, Portugal

PARA EFEITOS DE FATURAÇÃO - SEDE SOCIAL
Teatro e Marionetas de Mandrágora
R. do Quinéu, 75
4510–122 Gondomar, Portugal
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Cachet
Proposta Aldeia Balão ESPETÁCULO 

Cachet 1 espetaculo 2250€ 

Necessidades extra
Despesas de alojamento e alimentação
Despesas de deslocação

   equipamento de luz e som 

Pessoas a deslocar 6

2 técnicos e 1 pessoa de montagem
3 interpretes

Veículos a deslocar 2 carrinhas classe 2
Ponto de partida Espinho

Período de montagem e ensaio até 8 horas

Proposta Aldeia Balão ESPETACULO COMUNITÁRIO 
cachet trabalho comunitário - 7500 € 

Necessidades extra
Despesas de alojamento e alimentação
Despesas de deslocação

   equipamento de luz e som 

Pessoas a deslocar 6

2 técnicos e 1 pessoa de montagem
3 interpretes

Veículos a deslocar 2 carrinhas classe 2
Ponto de partida Espinho

DIMENSÕES DO ESPAÇO CÉNICO

Area de atuação plana

Largura 8 metros
Profundidade 8 metros
Altura 8 metros
 NOTA o balão de ar só é instalado se as condições climatéricas o permitirem, sobretudo a 

intensidade do vento
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