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Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante o espetáculo.  
O uso de telemóveis ou relógios 
com sinal sonoro é incómodo, 
tanto para os intérpretes como 
para os espectadores.

Hoje é o dia sete do oito do nove do dez e está 
uma bela manhã no jardim do Óscar. Aqui, a vida 
corre como sempre da mesma maneira. Como 
ontem, como anteontem, como antes de ontem, 
como trasantontem, como ontem antes de ontem 
trasantontem e até como na semana passada.

Óscar tem um jardim, esse é o seu lugar de eleição 
para tantas brincadeiras. No jardim, constrói os seus 
mundos imaginários. Relaciona ‑se com os animais,  
as plantas e o Jardineiro Joaquim.

Os amigos do Óscar são: o Porco Cambalhota  
que um dia cambalhotou até à lua; o Ouriço Ribeiro 
e a sua fábrica de compota de maçã; a Vaca Radical 
que bebe a água da chuva; a Laranjeira que só 
dá laranjas amanhã; o Capitão Iglo que, um dia, 

encalhou numa poça de água do jardim; as Flores  
que mudam sempre de lugar; o Gigante que tem  
um carrossel dentro da cabeça; a Galinha Chocapic  
que choca um ovo que não é novo; e todos os bichos, 
bicharocos e plantas de jardim.

É assim, de uma forma simples, que a peça 
percorre as estações do ano, revelando a grandeza  
de imaginação de João Paulo Seara Cardoso,  
de forma divertida.

Estreada em 1999, é uma das obras emblemáticas 
da companhia, já representada por diversos elencos 
de atores e vista por públicos de várias gerações. 
Volta agora à cena, sendo uma das peças eleitas  
para integrar o programa de comemoração dos  
30 anos do Teatro de Marionetas do Porto.

Teatro de Marionetas do Porto: breve historial

Constitui ‑se em setembro de 1988, data simbólica 
que coincide com a apresentação da companhia no 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, em 
Charleville ‑Mézières. O reportório da companhia 
começa por integrar o Teatro Dom Roberto, fantoches 
da tradição portuguesa, que João Paulo Seara 
Cardoso (1956 ‑2010) herdara das mãos de Mestre 
António Dias, último representante da geração 
de bonecreiros itinerantes, em 1980. Os primeiros 
espetáculos criados pela companhia são fruto  
de uma pesquisa do património popular, sobretudo 
ao nível dos contos e das práticas e rituais teatrais  
do norte do país.

O Teatro de Marionetas do Porto alcança um certo 
reconhecimento público com a estreia de Miséria, 
em 1991, espetáculo muito bem acolhido pelos 
espectadores e pela crítica, e que representa também 
o primeiro apoio financeiro do Estado à atividade da 
companhia. Dois anos depois, estreia Vai no Batalha, 
uma revista à portuguesa com marionetas, crítica 
mordaz ao cavaquismo e à mentalidade portuguesa 
vigente no início dos anos 90, que fica em cena cerca 
de um ano com lotações esgotadas.

Testadas algumas fórmulas de teatro popular, 
inicia ‑se um ciclo radicalmente diferente na história 
da companhia. Várias experiências em busca de uma 
certa contemporaneidade do teatro de marionetas 
têm início com 3.ª Estação (coprodução com o 
Balleteatro Companhia), que ensaia o cruzamento  
das marionetas com a dança. Mais tarde, Exit 
(1998), a primeira peça do denominado “ciclo 
urbano”, no qual se procura uma reflexão sobre a 
condição humana pós ‑moderna, e no qual o teatro 
de marionetas é contaminado por outras linguagens 
artísticas como a música, o vídeo, a dança e as 
artes plásticas, assumindo uma dimensão mais 
performativa, marca definitivamente o assumir de  
um caminho de risco. Registe ‑se ainda, nesta fase,  
a importante participação no evento Peregrinação  
da Expo‘98, com Máquina ‑Homem/Clone ‑Fighters.  

Os espetáculos dirigidos a um público infanto ‑juvenil 
passam a integrar a produção anual da companhia, 
sempre com base em textos originais, posteriormente 
editados em livro.

É, pois, na segunda metade dos anos 90 que se 
regista uma forte consolidação do projeto artístico  
da companhia. A corrente de público portuense 
alarga ‑se consideravelmente, obrigando a companhia 
a procurar também outros espaços de maior 
dimensão na cidade. O Teatro de Marionetas do Porto 
adquire definitivamente uma projeção internacional, 
que o leva a apresentar ‑se regularmente na Europa  
e em diversos países do mundo.

É neste contexto que desenvolve a sua atividade  
a partir do início do novo século. Alguns espetáculos 
marcam esta fase: Nada ou o Silêncio de Beckett,  
a produção apresentada mais vezes no estrangeiro, 
Macbeth, uma importante experiência de teatro de 
texto, Paisagem Azul com Automóveis, coprodução 
Porto 2001 e TNSJ, e Cabaret Molotov, uma incursão 
no universo do circo e do cabaré.

Em 2008, comemorou 20 anos de atividade e,  
a par da estreia de uma nova produção com carácter 
de certa forma celebratório, Boca de Cena: Teatro‑
‑Jantar, propôs ao público de todas as idades 
uma revisitação do seu passado, apresentando 17 
produções marcantes do percurso da companhia. 
Entre o Porto, diversas cidades portuguesas e 
algumas deslocações ao estrangeiro, a companhia 
atingiu um máximo histórico: 216 representações 
para 23.017 espectadores.

A abertura oficial do Museu das Marionetas do 
Porto, em 2013, assinalou os 25 anos da companhia. 
Instalado durante os primeiros 3 anos no edifício  
n.º 22 da Rua das Flores, passou a 29 de setembro  
de 2016 para o edifício contíguo à sede da 
companhia, na Rua de Belomonte. Marionetas, 
adereços e outros objetos emblemáticos utilizados 
nos espetáculos da companhia, assim como algumas 
das suas histórias, são aqui expostos e partilhados.


