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ENCONTRO DE MARIONETAS TRADICIONAIS VAI À FEIRA DA LUZ 

29 de agosto - 1 de setembro de 2019 

 
 

As feiras sempre foram um espaço essencial para a afirmação das comunidades e do seu relacionamento com 

o exterior, verdadeiras “portas do Mundo”. 

Outrora, quando as populações mais periféricas “vinham à feira”, a velocidade de deslocação e viagem eram 

consideravelmente diferentes do que hoje em dia acontece e, como tal, geralmente implicava uma ou duas 

noites de pernoita nas próprias faldas da feira, criando-se assim um tempo de lazer que era aproveitado por 

trupes de saltimbancos, marionetistas e outras diversões, hoje quase irremediavelmente reduzidas aos 

carrosséis, barracas de tiro e à venda de farturas, pipocas e algodão doce. Alterada a dinâmica e fluxo dos 

públicos, acrescida à natural modernização da própria estrutura da feira, muitas daquelas atividades outrora 

populares foram caindo no esquecimento. 

O teatro de marionetas foi uma das chamadas Artes Performativas que maior incremento, evolução e 

transfiguração tem conhecido nas mais recentes décadas, qual fénix renascida das cinzas.  

Assim, o seu retorno ao espaço humano da Feira é não só desejável como se impõe como corolário de uma 

interação comunitária simultaneamente de reavivamento de memórias e de geração de memória futura. 

 

Programação 

 

Dia Companhia Espetáculo Horário Local 

29 de agosto Marionetas da Feira Zé do Telhado & Castelo 
Assombrado 

21h00 Rua Principal 

30 de agosto Marionetas da Feira Zé do Telhado & Castelo 
Assombrado 

21h00 Rua Principal 

31 de agosto Mãozorra O Caçador 20h30 Rua Principal 

1 de 
setembro 

Cine Teatro Maria Flaminga Sra. Crocodilo, Take 5 e 
Lago dos Cisnes  

18h00 Junto à 
Brincafeira 

1 de 
setembro 

Cine Teatro Maria Flaminga Sra. Crocodilo, Take 5 e 
Lago dos Cisnes  

21h00 Rua Principal 
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Zé do Telhado & Castelo Assombrado 

Marionetas da Feira 

29 e 30 de agosto, 21h 

Rua Principal da Feira  

 

As Marionetas da Feira são atualmente a única companhia que recupera a arte antiga da construção e 

manipulação de marionetas de fios, através de espetáculos com as mesmas temáticas doutrora. Assume-se 

preservadora da tradição e património cultural desta vertente teatral, levada à extinção no séc. XX. 

Zé do Telhado 

Conta-se que o Zé do Telhado; era uma espécie de Robin dos Bosques, que tirava aos ricos para dar aos pobres. 

Mas, na verdade, ele como pobre apenas tirava aos ricos para si e para os seus. Este personagem irá ter 

inúmeras peripécias que passam pelo romantismo com a sua bela e amada esposa até robustas pancadarias 

com a guarda. Pelo meio, ainda conheceremos o seu bando e um rico impiedoso e o seu grande amigo Camilo 

que o ajudou a fugir da prisão.  

Vamos assistir a proezas, perigos e façanhas deste herói e ver quem leva a melhor no final.  

O Castelo Assombrado 

 

No castelo de Santa Maria da Feira vivia a bela princesa Rosa, vigiada por um terrível dragão e prisioneira de 
um homem gigante que a tinha fechado a sete chaves numa das torres. O nosso herói Dom Roberto, que por 
ali passava, ouviu os seus gritos de socorro e foi logo em seu auxílio. O pior ainda estava por acontecer... será 
que o nosso valente Roberto conseguirá desenvencilhar-se do gigante, do dragão e de outras terríveis 
ameaças? 
  
Ficha artística: 

Técnica | fantoches 

Original de | Rui Sousa e Popular Português 

Marionetas de | Rui Sousa 

Companhia | Marionetas da Feira 

Classificação etária: M/4 

Duração aprox.: 34 min. 
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O Caçador 

Mãozorra 

31 de agosto, 20h30 

Rua Principal da Feira  

MãoZorra Teatro de Marionetas é uma companhia de teatro de marionetas fundada em 2012 que tem como 

objetivo a promoção e produção de atividades de cariz tradicional e contemporânea nas áreas do teatro, no 

teatro de marionetas, formação e animação. Nesse sentido a MãoZorra promove atividades, ateliês e outras 

manifestações artísticas que incentivem a creatividade nas áreas a que se propõe. Procura desenvolver 

projetos em parceria, visando a otimização dos recursos locais, mas também ações de intercâmbio cultural ao 

nível nacional e internacional.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINOPSE: Rute sente-se muito triste e procura um namorado com quem casar! 

Roberto de pronto se oferece como noivo, mas terá de satisfazer Rute com um belo jantar. A ida à caça é a 

solução que Roberto encontra para conquistar Rute. Porém, um outro caçador, um coelho ladrão e astuto, irá 

tornar a tarefa difícil e repleta de peripécias. Para além disso surge o Mago a reclamar pelo seu coelho mágico. 

Irá conseguir Roberto casar com Rute? 

FICHA ARTÍSTICA 

Manipulação, Argumento e Direção | João Costa  

Construção de bonecos e adereços | João Costa  

Consultoria e Mestria | Toni Rumbau 

Costureira | Marta Monteiro  

Fotografia | Ana Brígida 

Vídeo | Bruno Oliveira 

Produção | Mãozorra 

Técnica | Marionetas de Luva  

CE | Familiar - Maiores de 4 anos  

Duração | 40 min 
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Sra. Crocodilo, Take 5 e Lago dos Cisnes 

Cine-Teatro Maria Flaminga, por Helen Ainsworth 

1 de setembro, 18h00 e 21h00 

Junto à Brincafeira/Rua Principal da Feira 

 
O Cine-Teatro Maria Flaminga é um teatro móvel em miniatura que oferece espetáculos de curta duração de 

dança, música e fantoches embelezando cada evento. 
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Sra. Crocodilo 

Uma aventura feita em sombras chinesas com um elenco maravilhoso: Sr. Agricultor Resmungão, Tati-pita e 

um ovo gigante e misterioso. 

 

Take 5  

Uma peça de dança divertida, que traduz esta estimada música de jazz de Brubeck, "take 5", em gestos 

jazzísticos. 

 

Lago dos Cisnes 

Príncipe Seigrefied anseia e procura o amor de sua vida: a bela princesa cisne Odette. Um solo de ballet 

clássico de Pedro Romeiras. 

 

Cine-Teatro Maria Flaminga é uma ideia original de Helen Ainsworth 

Construção | Helen Ainsworth e Kevin Plumb 

Equipa | Karen da Silva, Pedro Romeiras, Laure de Witte e Helen Ainsworth 

 

 


