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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.

TEATRO E MARIONETAS DE MANDRÁGORA



Explorando por completo a riqueza imaginativa da peça original — os 
absurdos feitos, os enganos fantásticos, os encontros estranhos, as ilusões de D. 
Quixote e o comportamento bizarro do seu escudeiro e amigo Sancho Pança, esta 
criação mistura a sátira, o burlesco, canções cómicas e voos de fantasia 
surrealista.

A abordagem, mantendo-se fiel à narrativa e essência do texto, faz uma 
interpretação livre sobre o nosso tempo, as limitações que nos impõem e 
sobretudo a que impomos a nós mesmos, e os muros fÍsIcos e simbólicos que a 
nossa sociedade ergue ao seu redor. Numa atmosfera amarga e doce, terna e 
cruel abordamos a sociedade atual, aqueles que se deixam ficar ora quedos, ora 
queixosos e que não atravessam o muro e aqueles que como D. Quixote e Sancho 
Pança se atrevem a sonhar.

Revemo-nos na forma como António José da Silva via na arte uma forma de 
transgredir, e nas marionetas uma maior liberdade na expressão crítica e 
satírica.

E é de liberdade e da sua busca incessante, que trataremos nesta criação.

Espetáculo de sala
classificação etária
duração

maiores de 6 anos
60 minutos

O ESPETÁCULO

D. Quixote está velho e cansado, mas a sua sede de aventura é infinita.
Erguem-se muros que estão a separar o mundo, e D. Quixote que ainda não 
encontrou sua Dulcineia quer destruír esses muros, não vá dar-se o caso de 
DulcIneia estar do outro lado do mundo.
Precisará da ajuda de Sancho, que à procura da ilha para ser Governador 
embarca nesta aventura.
Cedo descobrem que os dois juntos são mais originais do que qualquer um dos 
dois sozinho...
O muro vai-se erguendo à sua passagem, e do outro lado do muro está o caminho 
para a humanidade.

SINOPSE

QUEIXA-TE
GRANDE D. QUIXOTE DE LA MANCHA E GORDO SANCHO PANÇA
inspirado livremente na obra “O Grande D. Quixote de la Mancha e o Gordo Sancho Pança” 
de António José da Silva
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 ESPAÇO |

- Dimensões |  boca de cena – 10 m (preferencialmente, mas adaptável)
-     profundidade – 7 m (preferencialmente, mas adaptável)

Dimensão de cenário | 6 metros largura aproximadamente
    3 metros profundidade
    3 metros altura
  
MONTAGEM |

Duração de montagem |  6 horas
Duração desmontagem |  2 horas
Pessoal necessário de apoio | 1 carregador p/ descarga e carga
Pessoal técnico de apoio | 1 técnico de apoio à montagem e espetáculo

Será necessário realizar a operação técnica no palco, lateral direita.   

 
 DESCRITIVO |

Público-alvo |   Maiores de 6 anos (aconselhado para maiores de 8 anos)
Lotação |   250
Duração  |   60 minutos
Nº  pessoas a deslocar | 3
Nº de actores |  2
Nº de técnicos |  1
Nº viaturas a deslocar | 1
Nº e tipo de quarto |  1 singles
    1 duplo

QUESTÕES LEGAIS: Deverá ser solicitada pela entidade promotora, à Direcção Geral de 
Espectáculos, autorização para a realização do espectáculo.
Todos os direitos de autor são assegurados pela Companhia.

RÍDER TÉCNICO



Ríder técnico de Som

2 colunas de som (capazes de cobrir o espaço de representação e do publico).
1 Mesa de som (4 canais de entrada e 2 de saída)
2 Microfones Headset 
Cablagem suficiente para ligar os equipamentos.



Valor  para uma única montagem do espetáculo

1 apresentação  | 1200 euros
2 apresentações | 1700 euros 
3 apresentações | 2100 euros
4 apresentações | 2500 euros

Equipa | 3 pessoas
Acresce ao valor, despesas de alojamento e alimentação para 3 pessoas.
1 quarto single
1 quarto duplo

Acresce ao valor, despesas de deslocação - carrinha classe 2

Teatro e Marionetas de Mandrágora
Nº pessoa Coletiva | 506322076

Grande era a loucura de D. Quixote e de Sancho Pança, e era grande porque a 
raíz de onde germinou era grande : o desejo insaciável da procura, fonte das 
mais loucas fantasias, mas também dos atos mais heróicos.

ORÇAMENTOORÇAMENTO



DIGRESSÃO

ESTREIA|

Dia 24 e 25 de Junho 2016 - Museu da Marioneta de Lisboa

DIGRESSÃO 2016|

Dia 11 de Julho de 2016 - Festival «Cenas na Rua» - Tavira

Dia 14 de Agosto de 2016 - Festival «Oito24" - Espinho

Dia 15 de Outubro de 2016 - Teatro Ribeiro Conceição - Lamego

DIGRESSÃO 2017|

Dia 14 de Outubro de 2017 - Cine-Teatro S. Pedro - Abrantes [programação 
ARTEMREDE]

Dia 21 de Outubro de 2017 - Cine-Teatro São Pedro - Alcanena [programação 
ARTEMREDE]

Dia 28 de Outubro de 2017 - Cine-Teatro Paraíso - Tomar [programação 
ARTEMREDE]












