


Achei o teu espectáculo extraordinário. A tua cuidada representação 
aliada a objectos fantásticos (mais esculturas que outra coisa), e a um 
cenário poético/musical (em alguns momentos, o cenário parece que 
tem, no final da cena, os tubos de um imenso órgão, erguidos ao céu), 
muito bem colorido, fazem do espectáculo um caso raro de beleza e 
perspectiva um caminho singular no panorama das marionetas em 
Portugal.
José Carlos Barros
Director da Companhia Criador de Imagens

A minha palavra de grande apreço pela grandiosidade tão singular do 
vosso projeto. Adorei a mulher-orquestra que tão habilmente criou magia, 
ampliando surpreendentemente um cenário e adereços aparentemente 
reduzidos; adorei as múltiplas vozes…(en)cantos e os silêncios, os “não 
ditos”, que convocaram a minha sensibilidade, a minha leitura livre e 
algumas memórias de infância…Sim, quem sou , de onde venho para 
onde quero ir? Finalmente  elogio a evocação do retorno às origens, ao 
TEMPO do semeador, das coisas feitas à MÃO, devagar, com AMOR, 
RESPEITO pela natureza e muito VALOR acrescentado. Estive sempre à 
espera de vislumbrar uma ampulheta algures nos adereços…a ser 
deliciosamente quebrada… 
Betina Martins
Docente na Escola Sec Dr Jaime Magalhães Lima

Uma Companhia que, desde 2007, vem trilhando espaços e momentos 
comuns com a ACERT. Um projecto que representa mais uma incursão 
artística arrojada na exploração de linguagens teatrais singulares.

Com um percurso continuado, povoado de espectáculos 
surpreendentes, o Teatro e Marionetas de Mandrágora afirma-se no 
panorama teatral português, demonstrando uma firme capacidade de 
reagir às contrariedades que injustamente não admitem a relevância 
artística do projecto.
Trigo Limpo Acert

Opinião

Migvel Tepes - Paris

Sylvain Pecker - Macau

Donzília - Dili - Timor



Companhia

A companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora reside no Fórum das 
Artes e da Cultura de Espinho desde 2011 e foi criada em 2002 pela 
primeira equipa de alunos de Teatro de Formas Animadas formados em 
Portugal num período de 6 anos.
Desenvolve desde a génese seu trabalho no campo do teatro das 
marionetas e na exploração das suas potencialidades.
A Companhia tem direcção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e 
direcção plástica de enVide neFelibata.
A Mandrágora afirma-se como uma companhia de pesquisa e 
experimentação de linguagens teatrais e plásticas, onde a 
contemporaneidade artística aparece aliada às raízes culturais, na busca 
de uma identidade própria.
Desde 2002 que a Companhia apresenta como objecto fundamental a 
criação de produções teatrais. Criou e produziu 23 espectáculos teatrais 
e co-produziu com outras estruturas teatrais mais de 10 espectáculos. 
Criou o programa teatro nas instituições, um programa de formação 
especializada em marionetas, colaborando com os Serviços Educativos 
de Museus onde produziu cerca de 10 espectáculos. Para além da 
produção de espectáculos realiza workshop, exposições e promoveu 
ainda duas edições do Festival “Ponto Pequeno” em 2004 e 2005.
Desde 2007 que a companhia promove um programa cultural nas 
escolas, realizando projectos pedagógicos no âmbito das expressões 
artísticas, junto dos jardins de infância e das escolas do ensino básico e 
secundário.
Em acção constante, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, 
tem
encontrado programas diversificados que lhe permitem aproximar o 
público do teatro de marionetas.

Fotografia - Rita Rocha



Sinopse

Sinopse
“casa dos ventos” é uma casa e é uma viagem. É uma casa em viagem. 
Qual a dimensão de uma casa? pode uma pessoa ser uma casa?, 
necessita uma casa de paredes? pode uma casa ser um local, uma 
língua, um país... ?
Este espectáculo narra uma viagem de duas personagens em busca de 
manterem a sua forma de estar, o seu espaço de afectos e emoções num 
mundo em transformação.
Numa grande cidade, uma velha, Alba e Maria tentam atravessá-la 
carregando um moinho de vento às costas na procura de uma nova colina 
que lhes garanta um local para viverem. Mas a cidade respira, oprime e 
fascina.
A casa parte da procura da integração das memórias pessoais e 
colectivas na vida quotidiana, olhando para os legados tradicionais como 
a possibilidade de construir a imagem de um futuro próprio, repleto de 
memórias e tradições reinventadas.

Classificação etária 
maiores de 4 anos
Duração do espectáculo 
50 minutos
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Origem

Fotografia - Rita Rocha

Uma reflexão pessoal sobre a forma como é observado o nosso 
património cultural e sua apropriação visual, sonora, táctil mas acima de 
tudo social e comunitária, criando um universo artístico próprio, 
analisando de um modo crítico a sociedade onde nos integramos e 
resgatando pequenas linhas ténues desse contacto, acentuando-as. 
Este é sem dúvida um período de transição, onde o recuo de trinta anos e 
o avanço de trinta anos nos parecem ao nível das culturas artísticas do 
espectáculo, virem de tão distante lugar para se imaginar o que 
poderemos esperar das dramaturgias futuras.

Neste projecto é interessante pensar nele como se do passado 
tivessem sido retirados elementos intemporais como um velho e uma 
criança, com a força de vontade da terceira idade e a dificuldade em 
crescer e encontrar o seu espaço na infância e elementos extintos como o 
burro e o moinho, o animal é um paradigma de uma espécie que em 
Portugal está em vias de extinção mas que foi fundamental no 
funcionamento social de à não muitos anos, bem como o moinho, que em 
si encerra não só a manufactura da farinha, mas também aproveitando 
todo o seu simbolismo, o objecto de moinho comunitário. 

Um ideia inerente a este espectáculo é o contacto intimo com o 
público, em meu ver o teatro encerra um dos últimos possíveis actos 
comunitários, local onde várias pessoas de distintas raças, culturas e 
credos, idades e estratos sociais se sentam no mesmo local para ver e 
ouvir, ponderar e pensar….

Parte do projecto coloca o público em relação intima com o 
espectáculo, quer na proximidade, quer no acto da sua disposição em 
relação às cenografias, aos actores, pretende-se um contacto próximo, 
que o público faça parte integrante do espectáculo.



Ficha Artística

criação
Filipa Mesquita

workshop
Clara Ribeiro e enVide neFelibata

direcção de actores
José Rui Martins

apoio à pesquisa
Armando Ferreira

interpretação
Filipa Mesquita

marionetas
enVide neFelibata

cenografia
Marta Fernandes da Silva

máquina voadora
Matos Silva

design gráfico
Patrícia Costa

desenho de luz
Paulo Neto

Operação de luz
Filipe Jesus

música de cena
Fernando Mota
Rui Rebelo

Fotografia - Rita Rocha

adereços em couro
José Machado

fotografia de cena
Rita Rocha

produção
Filipa Mesquita, Clara Ribeiro

vídeo
Zito Marques



Necessidades Técnicas

Nº de Interpretes ......................................................................................1
Nº de Técnicos .........................................................................................1
Espaço Cénico mínimo ............................................................................7 largura
Comprimento............................................................................................8 m
Altura........................................................................................................5 m
Cena Negra sim chão linóleo ou outro
Pano de fundo sim
Pernas laterais sim
Montagem................................................................................................ 12 horas Estimativa
Desmontagem.......................................................................................... até 1 horas Estimativa

Fotografia - Rita Rocha
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CONTACTOS ::
Associação Cultural e Recreativa Teatro e Marionetas Mito do Homem 
Plantado (Marionetas de Mandrágora)

email mandragora@marionetasmandragora.com
Página web www.marionetasmandragora.com
Teatro e Marionetas de Mandrágora
:
Filipa Mesquita 963394153

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
Portugal 
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Digressão

2012

21 de Novembro
Festafife Teatro Sá de Miranda Viana do Castelo
____________________________________

12 de Agosto
10h30 Festival "Altitudes» Organização Teatro do Montemuro Campo Benfeito
____________________________________

9 de Junho
Cine Teatro Ribeiro Conceição  21h30 Lamego
____________________________________

7 de Junho
Encontro das Marionetas de Montemor o Novo 21h30 Montemor o Novo
____________________________________

2 de Junho
Festival
"palco para menos 2" 21h30 Oliveirinha-Viseu
______________________________________

29 de Abril
Centro de Artes do Espectáculo 16h00 Sever do Vouga
________________________________________

1 de Abril
Performance "casa dos ventos» Vagos dia dos moinhos abertos
________________________________________

18 de Março
Auditório Ramo Grande 15h00 Praia da Vitória - Ilha Terceira, Açores
________________________________________

11 de Fevereiro
Auditório da Junta de Freguesia de Espinho 21h30 Festival Mar - Marionetas
________________________________________

2011
______________________________________

16 de Dezembro Teatro Aveirense
________________________________________

10 de Dezembro Auditório Municipal de Gondomar
________________________________________

1 e 2 de Dezembro FINTA - Festival Internacional de Teatro da Acert - Tondela
________________________________________

23 a 28 de Novembro Museu da Marioneta - Lisboa
________________________________________

19  de Novembro Estreia Auditório da Academia de Música de Espinho
________________________________________

Marta Fernandes da Silva - lisboa

Fotografia - Rita Rocha

cartaz Teatro Aveirense



imprensa

Agenda Iporto - Capa

Jornal de Notícias

Diário digital



Notícias de Setúbal

Jornal Expresso



Revista Visão

Jornal O Ponto



Programação FINTA

Notícias . Net



Porto Canal

Actualidades



Festival palco para dois 
ou menos

Festival de Marionetas de 
Montemor o Novo



Workshops Paralelos / ADULTOS

Workshop de Construção de Automatos

Duração 14 horas
Público Alvo - maiores de 16 anos

PLANO DE FORMAÇÃO

1º Dia » manhã
Entrega de documentação.
Visualização de fotografias e vídeos de autómatos.de 

espetáculos da companhia e de outros artístas plásticos.
Exploração dos princípios básicos da mecânica do movimento.
Explicação e experimentação/prototipagem de alguns 

mecanismos e engrenagens.

1º Dia » tarde
Construção de uma figura planificada com movimento num único 

plano. (aplicável também às figuras de teatro de sombras articuladas)

2º Dia » manhã
Construção de uma figura planificada com movimento em mais 

de um plano.

2º Dia » tarde
Finalização de pormenores.
Entrega dos Diplomas.

SINOPSE
A formação será dirigida por enVide neFelibata e será uma 

formação prática de construção onde serão aplicados conceitos base de 
construção de autómatos.

Nos ateliês de construção de autómatos, os participantes 
aprendem os fundamentos básicos de criação destas figuras e os 
conceitos primários de multiplicação e desmultiplicação de movimento; 
transferência de movimento para eixos de rotação perpendiculares, 
paralelos ou oblíquos; programação de diversos movimentos distintos na 
mesma figura e temporização desses mesmos movimentos; a partir dos 
quais será possível criar todo e qualquer volume tridimensional 
automatizado seja manualmente ou através de força motora elétrica.
A formação inicia com a experimentação através da criação de diversas 
engrenagens simples e assemblagem de outras previamente 
disponibilizadas pelo formador criando-se assim uma biblioteca física 
pessoal de mecanismos. Apreendidos estes conhecimentos parte-se 
para o desenho de dois autómatos (bidimensional e tridimensional), a 
desconstrução destes nas suas diversas partes articuladas e construção 
dos mesmos.
Sendo que a imaginação de cada um será o único limite imposto à criação 
do autómato, as formas resultantes são variadas e infinitas.

Pretendemos sensibilizar os participantes para a essência e forma 
que o objeto adquire através do material utilizado. O objetivo do ateliê é 
dotar o participante de conhecimentos fundamentais que permitam 
dominar a criação de autómatos, sendo capaz de criar projetos pessoais 
usando o material proposto.
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Berlim 

Workshops Paralelos / CRIANÇAS

PAPEL DO VENTO

Coordenação da Formação

Clara Ribeiro

Duração 3 horas

Público Alvo - maiores de 6 anos

sinopse 

O autómato estabelece a fronteira entre a marioneta e a escultura. O 
movimento da figura dá-nos a ilusão de estar animada, possuidora de 
vida. 
Utilizando diversos materiais a criança explora as dinâmicas de 
movimento e animação de figuras. Cada criança vai construir a sua 
própria figura, ponto de partido para uma exploração mais exaustiva 
no seu grupo escolar e familiar. 



Apoios

Parceria
Trigo Limpo - Teatro ACERT 
espectáculo criado em residência no Novo Ciclo Trigo Limpo Acert

Apoios Institucionais
Câmara Municipal de Espinho
Câmara Municipal de Gondomar
Rede Portuguesa de Moinhos
Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Junta de Freguesia de Bom Sucesso

Patrocínios
Eurospuma, Rebelo - Artes Gráficas

Rui Bordalo - Bucareste Roménia

Blog do espectáculo

http://casa-dos-ventos.blogspot.pt/

Videos do espectáculo

http://casa-dos-ventos.blogspot.pt/p/videos.html

Video Integral 

http://youtu.be/0zvRhR2cLtA
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