
O  MEU AVÔ CONSEGUE VOAR

A PARTIR DA OBRA DE PEDRO SEROMENHO E DAS ILUSTRAÇÕES DE PAULO GALINDRO
                                                                         Um espetáculo de teatro de marionetas para jovens sonhadores



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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O MEU AVÔ CONSEGUE VOAR

CARACTERÍSTICAS
DESIGNAÇÃO O meu avô consegue voar
GÉNERO espetáculo de marionetas
DURAÇÃO 50 mns
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA       maiores de 4 anos
PÚBLICO-ALVO maiores de 6 anos
MÁXIMO PÚBLICO 120
RECOMENDADO espaços convencionais
ESTREIA a 6 de Dezembro de 2020

SINOPSE

Pelos olhos do pequeno Pedro viajamos à infância das boas memórias, onde o avô era um herói do mar e a avó um mar de carinho. 
Viajantes nesta história, observamos, com o avô herói que tudo sabe, que trata a onda por tu, que voa mesmo sem capa e nos leva no seu
foguetão. Existe um momento na infância em as memórias ficam gravadas no coração com o maior amor que uma criança pode ter e nos 
moldam para sempre. Este espetáculo é uma viagem, um território, uma casa e um espaço de afetos que nos habita.

a partir do texto de Pedro Seromenho e das ilustrações de Paulo Galindro
Com encenação e interpretação de Filipa Mesquita, marionetas, cenografia e adereços de enVide neFelibata, Joana Nogueira, Vânia Kosta
e música de Fernando Mota.
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LINKS
WEBSITE www.marionetasmandragora.com
FACEBOOK www.facebook.com/marionetas.mandragora
BLOG www.marionetasdemandragora.blogspot.pt
INSTAGRAM #omeuavoconseguevoar_marionetas_mandragora
 

LOGÓTIPO DA COMPANHIA

www.marionetasmandragora.com/download/arc/logo_mtm.zip
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FICHA ARTÍSTICA
DIREÇÃO ARTÍSTICA Filipa Mesquita
TEXTO Pedro Seromenho
INTERPRETAÇÃO Filipa Mesquita
DIREÇÃO PLÁSTICA enVide neFelibata
MARIONETAS enVide neFelibata, Joana Nogueira e Vânia Kosta
CENOGRAFIA Joana Nogueira
FIGURINO E ADEREÇOS Vânia Kosta
MÚSICA CÉNICA Fernando Mota
DESENHO DE LUZ César Cardoso
FOTOGRAFIA DE CENA Margarida Ribeiro
APOIO À CONSTRUÇÃO HELDER SILVA
APOIO À PRODUÇÃO CLARA RIBEIRO

PRODUÇÃO Teatro e Marionetas de Mandrágora

PARCERIA Municipio de Braga
APOIO DGArtes , Ministério da Cultura da República Portuguesa
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CURRÍCULOS

ENVIDE NEFELIBATA (DIREÇÃO PLÁSTICA)
Possui  formação  especializada  em  teatro

de  marionetas,  artes  plásticas,  cerâmica,
gravura e tecnologias informáticas.

Dedica-se ao teatro de marionetas desde
1998 e é um dos fundadores da companhia
Teatro  e  Marionetas  de  Mandrágora  com
atividade  regular  desde  2002.  É  ainda  um
dos  diretores  e  professores  da  Escola  da
Marioneta  e  coorganizador  do  “EI!
Marionetas  –  Festival  Internacional  de
Marionetas  de  Gondomar”.  É  responsável
pela  direção  plástica  desta  estrutura  onde
cria  marionetas,  cenografia,  adereços,
leciona ações de formação de construção de
marionetas  para  adultos  e  profissionais  da
área e colabora com outras companhias de
teatro  de  marionetas  e  instituições.  O  seu
trabalho já foi apresentado em cerca de 200
festivais  e  encontros  nacionais  e
internacionais  na  forma  de  espetáculos,
animações, performances, oficinas, ações de
formação e exposições.

Como  artista  plástico  dedica-se  à
exploração constante da dessacralização da
arte e a colaborações e criações conjuntas
com outros artistas. Investiga, desenvolve e
publica  técnicas  e  materiais  de  expressão
plástica  aplicados  à  arte  da  marioneta.
Recentemente tem participado,  organizado
e/ou  curado  exposições  em  galerias,
museus,  bibliotecas  e  espaços  não
convencionais.

FILIPA MESQUITA (INTERPRETAÇÃO)
Vilacondense, nasceu em 1976. Conclui a formação Secundária em Artes na Escola Secundária de

Vila  do  Conde,  frequentou  os  Cursos  Superiores  de  História  da  Arte  e  de  Arquitetura.  Possui
formação  como  atriz  pela  ACE  e  formação  como  marionetista  pelo  curso  de  Conservação  do
Património.

Fundou a companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora em 2002 e é investigadora na vertente
da História da Marioneta em Portugal.

Encenou  espetáculos  como  “O  Jardim  –  Tomo  I  –  A  Primavera”,  Bzzzoira  Moira”,  “casa  dos
ventos”, “adormecida”, “capucha vermelha”, “descobridores” e “conchas”.
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RAIDER TÉCNICO

PESSOAS AFETAS
interpretação 1
técnica 2

CAMARINS
camarim com espelho, mesa e cadeira para 1 pessoa
garrafas de água

NECESSIDADES TÉCNICAS DE LUZ
Disponivel a 5 de Dezembro

LISTAGEM DE FILTROS
a Companhia viaja com todos os filtros necessários

NECESSIDADES TÉCNICAS DE SOM
som gravado
PA adequado ao espaço
2 monitores
mesa mistura

8



O meu avô consegue voar
DOSSIER PROMOCIONAL TEATRO E MARIONETAS DE MANDRÁGORA

9

ESPAÇO CÉNICO
dimensões do palco mínimas 5 largura X 5 profundidade x 4 altura
dimensões do palco ideais 8 largura X 5 profundidade x 6 altura
panejamentos negros e piso negro

APOIO TÉCNICO
É necessário um técnico de apoio na fase de montagem, afinação e programação técnica.
PREVISÃO DE MONTAGEM TOTAL 3 horas (se realizada previamente a pré-montagem)
IMPLEMENTAÇÃO DA CENOGRAFIA 1 horas
MONTAGEM DE LUZ E SOM 2 horas
AFINAÇÃO 1 horas

ENSAIO 1 horas (se necessário)
DESMONTAGEM 1 horas
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APOIOS | PATROCÍNIOS
Para logótipos com maior resolução consulte a seção Erro: origem da referência não encontrada

ou então não hesite em nos contactar.
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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

Erro: origem da referência não encontrada 914 514 756 / 963 870 633
Filipa Mesquita (direção artística) 938 438 097
enVide neFelibata (direção plástica) 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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O meu avô consegue voar
A partir da obra de Pedro Seromenho e das ilustrações de Paulo Galindro
Um espetáculo de teatro de marionetas para jovens sonhadores
2
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Introdução
É com imenso prazer que apresentamos uma proposta que visa complementar a proposta de
leitura do livro, não dispensando a sua presença!
A proposta apresenta a transformação do livro num espetáculo de teatro de marionetas,
inspirado nas suas palavras, nas suas imagens, no seu imaginário!
A intenção é a da criação de um espetáculo de teatro de marionetas que una a marioneta à
palavra, à ilustração, uma criação artística que possa ser apresentada em todos os lugares
onde a palavra e a imagem façam o leitor, o espetador viajar através do imaginário criado.
Teatro e Marionetas de Mandrágora
O Teatro e Marionetas de Mandrágora é uma companhia profissional de teatro de
marionetas com direção artística de Clara Ribeiroe 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.
3
www.marionetasmandragora.pt
Descentralização, trabalho comunitário, criação em parceria e a valorização social e inclusiva
são preocupações preponderantes no nosso quotidiano.
Não é tão estranho assim
Ao apresentarmos esta proposta, parece-nos algo já próximo, familiar...
Inspiramo-nos nas ilustrações do Paulo Galindro para dar vida ao autor do “gato e o rato que
se tornaram amigos” Luís Sepúlveda, uma obra que nasceu a convite da Porto Editora, criamos
um espetáculo de marionetas que ainda hoje viaja conosco dando uma vida teatral às figuras
que habitam o livro.
Por isso cada vez que apresentamos esta criação fazemos viver os seus autores e ilustradores e
a eles juntam-se os construtores das marionetas, a cenografa, a figurinista, o musico, a atriz
manipuladora, o desenho de luz.... para que o nosso trabalho possa ir ao encontro do mundo
imaginado e deixado suspenso nas palavras escritas que ecoam e se ampliam dentro de cada
leitor!
Proposta
4
www.marionetasmandragora.pt
A partir do modo como sentimos que o Paulo Galindro fez a sua aproximação ao livro (e ainda
muito está por descobrir) surge a ideia da concepção de um espetáculo que junta o teatro de
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papel, o pop up, o origami, esta tem vindo a ser uma intenção da estrutura, a de explorar estas
vertentes em espetáculo.
Confesso que estavamos à espera do momento ideal para fazer surgir esta ideia, dar-lhe vida,
e estamos em crer que este poderá ser o momento mais acertado!
Construção de um espetáculo
Desde a leitura do livro, a análise das ilustrações a estruturação da dramaturgia, os estudos
para as marionetas, para os cenários, para os figurinos, para a concepção da luz, e da musica, a
nossa intenção é a de conceber uma criação para duas atrizes marionetistas.
digressão de um livro, o navegar de uma história
A partir do primeiro diálogo estabelecido, sendo que muito ainda existe para dialogar,
chegamos à intenção da concepção de um espetáculo muito móvel, fácil de implementar para
que possamos contemplar na sua digressão escolas, bibliotecas, espaços de leitura, e não
somente teatros com grandes requesitos técnicos, sendo que também iremos ter em mente
essa possibilidade ampliando as condiç~ioes técnicas quer ao nível da luz como do som e
condições da sala.
No entanto teremos em consideração a realidade que conhecemos das escolas mais distantes
e muitas vezes sem todas as condições muitas vezes necessárias, sendo que irmemos dotar o
espetáculo de todos os elementos para que as condições fiquem garantidas em espaços não
teatrais.
5
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Fases de trabalho
Dramaturgia
1º fase análise do livro das ilustrações, diálogo com os seus criadores
Estudos
Marionetas, cenografia, música, figurinos...
Construção
Construção em modo oficina
Partitura musical
Música gravada, original, música cantada ao vivo
Ensaios
Período de ensaios, e experimentação
Apresentação e digressão
Apresentação, conversas, reformulação, implementação no espaço.
Digressão pela area geográfica de Braga ( a analisar com o Municipio)
6
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Equipa Teatro e Marionetas de Mandrágora
Interpretação Clara Ribeiro, Filipa Mesquita
Marionetas enVide neFelibata
Cenografia Marta Fernandes da Silva
Figurinos Patrícia Costa
Musica Manuel Maio
Cronograma
Abril, Maio
Dramaturgia, estudos e análise, debates, conversas e pesquisas.
Junho, Julho
Construção
Agosto,Setembro
Marionetas, cenografia
Concepção musical
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Concepção figurinos
Outubro
Ensaios
Novembro
Apresentação e digressão pelas escolas
7
www.marionetasmandragora.pt
Orçamento
Modelo de Orçamento
Criação + digressão
10 000€
Digressão
Este orçamento contempla 20 apresentações, para 10 dias de distintas deslocações com dez
montagens técnicas
Deslocações incluídas e alimentação incluída.
Após a apresentação o espetáculo, propriedade da Companhia Teatro e Marionetas de
Mandrágora irá integrar o seu caderno de produções e entrará em digressão nacional.
PARA EFEITOS DE FATURAÇÃO
 Teatro e Marionetas de Mandrágora
 R. do Quinéu, 75
 4510-122 Gondomar, Portugal
 NIF 506 322 076
 IBAN PT50 0035 2074 0000 5488 2304 9
 BIC/SWIFT CGDIPTPL

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)
 Direção Artística 963 870 633 Clara Ribeiro
 Direção Artística 938 438 097 Filipa Mesquita
 Direção Plástica 938 940 122 enVide neFelibata
Referências das imagens usadas:
Teatro delle Briciole (Itália) e the Trains Theater (Israel)
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