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COMPANHIA 

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 em 2002, data que marca o início da nossa atividade 

profissional. Na simbiose de uma linguagem simbólica, que conjugue o 

património e legado tradicional e o pensamento e universo contemporâneo, nem 

sempre pacífica 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. O de explorar a cultura e as culturas, 

a crença, a lenda, aliando-se à urbe, à exploração tecnológica, 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. 

 

https://www.facebook.com/clara.sofia.ribeiro
https://www.facebook.com/filipaalexandramesquita
http://www.envidenefelibata.com/
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SINOPSE 

É sempre difícil atravessar a floresta! 

Na cidade o tempo corre depressa com a multidão que o tenta acompanhar. 

Passado, presente e futuro, uma mulher, três mulheres! a menina, a mulher e a 

velha, três espaços, a cidade, a festa e a aldeia. 

Caminhos que percorremos e a um dado momento, todos nós, somos um pouco 

de cada uma. 

Capucha usa um capuz vermelho, que lhe aconchega a cabeça e a saudade. 

Não posso partir sem ver a avó, sozinha na aldeia que nunca irá abandonar. Há 

festa a caminho da aldeia!  

Podes tratar-me por capucha! A mim chamam-me Lobo, anda comigo! 

Não posso partir sem ver a avó, sozinha na aldeia que nunca irá abandonar. Há 

festa a caminho da aldeia!  

Podes tratar-me por capucha! A mim chamam-me Lobo, anda comigo! 

 

FRASE CHAVE 

Espetáculo de Teatro de Marionetas. 

Inspirado livremente no conto dos irmãos Grimm 

Marionetas de mecanismos, de mesa e de fios desdobram-se para contar um 

dos mais clássicos contos infantis sob o olhar atento da contemporaneidade, 

numa adaptação crítica ao mundo que hoje nos rodeia. 
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DESCRITIVO 

Género     Teatro de Marionetas 

Técnica    mecanismos, fios, mesa e formas animadas 

Classificação etária   maiores de 4 anos 

Duração do espectáculo  50 minutos 

Público alvo    Todos 

Sessões    Para público em geral 

     Para grupos escolares 
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EQUIPATÉCNICA E ARTÍSTICA 

Livremente inspirado no conto dos irmãos Grimm 

criação e interpretação 

Filipa Mesquita 

marionetas e cenografia 

enVide neFelibata 

apoio à construção 

Migvel Tepes , Joana Domingos 

figurinos 

Patrícia Costa 

sonoplatia 

Márcio Décio 

fotografia 

Rita Rocha 

desenho de luz 

Paulo Neto 

Operação de luz e som 

Rui Leitão, Filipe Jesus 

produção 

Clara Ribeiro, Joana Domingos, Filipa Mesquita 

Residência artística 

Espaço Acert – Tondela 

Apoio Trigo Limpo 

Apoio Institucional 

Câmara Municipal de Espinho  e Fórum de Arte e Cultura de Espinho 

Câmara Municipal de Gondomar 

Agradecimentos  Sandra Santos, Matos Silva, José Machado, família Mesquita, Hugo Ribeiro 

e muitos mais.   
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ANÁLISE 

Criar sobre o olhar social 

Capucha vermelha segue a mesma linha de pensamento apresentadas em 

“casa dos ventos” em 2011 e “adormecida” em 2012. 

Pondero sobre as vivências em extinção, os padrões de trabalho sociais 

colectivos que desapareceram ou entraram em declínio, reflito sobre o estar 

urbano, estamos perante perdas sociais, reflexo de uma vivência rural que 

perdeu o lado utilitário, ainda presente em homens e mulheres que habitam os 

mesmos espaços rurais, e em outros que levados na procura de uma vida 

melhor deixaram para trás uma sociedade que entretanto despareceu. 

Capucha vermelha vai buscar ao conto tradicional fixado por Perrault e depois 

adaptado pelos irmãos Grimm a essência de uma viagem de amadurecimento, 

de confronto com os medos, de confrontos com as escolhas. 
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Sendo que o espectáculo pretende caminhar num universo de símbolos, 

ponderámos que seria importante por parte do espectador estar à partida ciente 

da narrativa primordial, ainda que afectada pelas sucessivas e excessivas 

moralizações. 

Não é a história, mas antes as personagens que distinguem a história, quem 

são, ondem vivem, como vivem, o que esperam. 

Mãe A mãe, urbana, reflexo da mulher mãe, social, trabalhadora, amante, 

cuidadora, organizada, independente, dona de casa, num corrupio de tarefas e 

funções. A capucha é a criança que ao longo do espetáculo se torna mulher. 

Capucha é uma viajante. Viaja no espaço da cidade, viaja entre a cidade e o 

campo, viaja no campo; viaja em pensamentos, desejos, esperanças e 

expectativas; viaja pelo mundo. O que desencadeia esta viagem é o conceito de 

libertação, de querer encontrar o seu caminho. No percurso existem 2 

personagens, a lagarta e António lobo.  A lagarta desenraizada de um outro 

conto “alice” de Louis Carrol é uma figura enigmática que fala a capucha de um 

mundo idílico, maravilhoso, fala-lhe de utopia, enquanto o ar se torna inebriante. 

A lagarta representa o mundo do sonho, do embelezamento da realidade, de 

uma certa inocência intencional, talvez inconsciência numa apatia que a leva a 

nunca mudar. Na lagarta habita uma realidade inventada. Ao longo do 

espectáculo a lagarta caminha entre dois estados o de puro deleite e o de 

negação e alienação.  

Pedro lobo é o próprio lobo, enganador, perverso, arrogante, 

desequilibrado…reflecte em exagero os nossos medos, sobre ele recaem males 

que queremos expurgar.  É um jovem, que vê em capucha uma 

oportunidade…ao longo do espectáculo pouco ou nada muda nele, ele é uma 

personagem linear. 

A avó é uma mulher que habita o espaço rural, reflexo de um Portugal 

desertificado e solitário. 

Suspende-a a sua teimosia o seu apego á terra o seu desprendimento, o seu 

conhecimento rural, o seu carinho e a sua ternura. 

O lobo enfrenta a avó e consegue que esta desapareça tentando iludir capucha, 

mas a avó vem acompanhada. Guardas e repórteres levam a melhor sobre lobo, 

que é feito prisioneiro. 

No final Capucha pondera sobre o seu papel, o seu caminho, e decide que o 

mundo se vive de instantes e nesse instante o seu caminho é a sua família. 
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Nº de Interpretes     1  

Nº de Técnicos     1 operação de luz e som 

NECESSIDADES 

ESPAÇO 

Espaço Cénico mínimo     5mx5m 

Cena Negra      sim  

Linóleo      sim 

Pernas laterais      sim  

MONTAGEM 

Montagem Estimativa    até 8 horas 

Desmontagem     até 1 hora 
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OUTROS 

Camarim      sim 1  

       2 garrafas de água potável 

ILUMINAÇÃO: 

Mesa luz DMX 512   

36 Canais dimmer Protocolo DMX 512 

 2 Recortes 23/50  

3  Recortes 15/32 

 20 PC 1000W 

 1 PC 650W 

 6 Par 64 CP 62  

 1 Par 64 CP 61 

3 Iodines 150W (companhia) 

 Luz Publico Controlada por dimmer  

 5 Bases de Chão 

 Todos os projectores devem ter porta filtros 

 Cabelagem para ligação de todo o material 

Som: 

P A -  Adequado ao espaço + 2 monitores 

Mesa mistura 

1 Leitor de CD duplo com Auto Pause 
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ORÇAMENTO 

1 espectáculo      1100€ 

2 espectáculos      1600 

3 espectáculos      2100 

4 espectáculos      2500 

5 espectáculos      3000 

mais do que 5 espectáculos   550€ cada 

10 espectáculos      5000€ 
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DESPESAS 

Veículos sim 1 classe 02 

despesas (0,35 + portagens) Espinho *Km (ida e volta) 

Alojamento a confirmar 

2 quartos single 

Alimentação para 2 pessoas 

 

LINK 

Site 

http://www.marionetasmandragora.com/index.php?hidEv=126~ 

Video Promocional :  

http://youtu.be/4sRxjJ2jLeA?list=PL_0uBw-sEcnZ0aQLHk46ypIoiF0JHG2e9 

Video Integral  

(ensaio geral, este vídeo apenas está disponível através deste link sendo o 

mesmo de acesso restrito) 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yKsB8HFSZ0Y 

 

LINK GERAL 

www.marionetasmandragora.com 

www.blog.marionetasmandragora.com 

http://escoladamarioneta.com/ 

https://www.facebook.com/marionetas.mandragora 

 

 [CONTACTOS :: 

Associação Cultural e Recreativa Teatro e Marionetas Mito do Homem 

Plantado (Marionetas de Mandrágora) 

Teatro e Marionetas de Mandrágora 

 

http://www.marionetasmandragora.com/index.php?hidEv=126~
http://youtu.be/4sRxjJ2jLeA?list=PL_0uBw-sEcnZ0aQLHk46ypIoiF0JHG2e9
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yKsB8HFSZ0Y
http://www.marionetasmandragora.com/
http://www.blog.marionetasmandragora.com/
http://escoladamarioneta.com/
https://www.facebook.com/marionetas.mandragora
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Filipa Mesquita 938 438 097 

FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho 

Rua 41, Av João de Deus 

4500 Espinho 

Para termos de contrato: 

Responsável Filipa Alexandra Carvalho Mesquita 

Associação sem fins lucrativos (isenta de IVA) 

NIF 506 322 076 

CONTA 2074 0054 8823 0 

NIB 0035 2074 0000 5488 2304 9 

IBAN PT50 0035 2074 0000 5488 2304 9 

BIC/SWIFT CGDIPTPL 

 

para efeitos de faturação - sede social] 

Teatro e Marionetas de Mandrágora 

R. de Quinéu, 75 

4510–122 Jovim, Gondomar 
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PLANO DIGRESSÃO 

 

Plano 
Digressão 

27 NOV 
2014 

5 DEZ 
2014 

29 MAR 
2015 

14 NOV 
2015 

15 NOV 
2015 

 

Ante 
Estreia 

14.30 
21h30 

     

Estreia  21h30     

Festival 
Marionetas 

Espinho 

  16h    

Museu 
Marioneta 

Lisboa 

   21h30   

Museu 
marioneta 

Lisboa 

    16h  
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Workshop de construção de marionetas 

   

designação   Ateliê de Criação de Teatro de Papel  
público alvo   crianças M/6 
   adulto & criança M/4 
duração aproximada 2h30 

 

SINOPSE 

O Teatro de Papel, surgiu no séc. XVIII e serviu desde sempre como elemento 

de jogo teatral, de modo a permitir a narrativa de histórias através das suas 

figuras recortadas. 

Aqui partimos de histórias e construímos o nosso teatro e as personagens dando 

espaço à improvisação e à teatralização das mesmas. 

Cada participante constrói o seu teatro bem como um conjunto de figuras que no 

final do ateliê levará consigo para dar continuidade à exploração. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddcLmw_5j_Y 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddcLmw_5j_Y
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OUTRAS CRIAÇÕES EM DIGRESSÃO 


