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O Teatro de Marionetas do Porto, fundado em 1988 e localizado no Centro Histórico,

concede a oportunidade de assistir online a belíssimas peças de Marionetas para todas as idades,

ao longo dos meses de abril, maio e junho.

O seu Clube convida-o a assistir a essas peças. Aqui fica o programa:

Miséria (22 a 26 abr.), Cinderela (29 abr. a 3 mai.), Cabaret Molotov (6 a 10 mai.),  

Frágil (13 a 17 mai.), Macbeth (20 a 24 mai.), Polegarzinho (7 a 31 mai.), 

Boca de cena (3 a 7 jun.), Joanica Puff (10 a 14 jun.), 

Os encantos de Medeia (17 a 21 jun.) e Vai no Batalha (24 a 28 jun.).

LAZER Marionetas em casa 
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Miséria é uma peça baseada num conto

popular, em que o protagonista é um

pobre ferreiro que engana a Morte e

consegue a condenação à eternidade.

Cinderela é uma reescrita da história
tradicional das versões de Perrault e
Grimm, no qual “caem do céu”
personagens de outros contos de
fadas.

Cabaret Molotov “Cabaret
Molotov é um espetáculo que
resulta de um encontro entre
teatro e a poesia associada ao
circo.”

Frágil “No mundo Frágil, há histórias
pequenas e grandes. As coisas querem
ser levadas para lugares que não
conhecem (…)”

Macbeth foi escrito por William
Shakespeare e é uma obra trágica que
reflete sobre o amor e o poder como
impulsionadores dos destinos do
Homem.
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Polegarzinho é um rapaz criado
pelo feiticeiro Merlim, que detém
uma força gigantesca apesar do
seu tamanho.

Boca de cena Cozinha e
teatro de fusão para
celebrar o passado com
todos os sentidos postos
no futuro. Interação e
degustação.

Joanica Puff É um urso “com
muito pouco miolo”, que vive no
bosque dos Cem Acres com os
seus amigos e conhecidos (…).

Os encantos de Medeia cega pela
paixão, Medeia ajuda o Jasão a
concretizar o seu objetivo, a apoderar-se
do velo de ouro.

Vai no Batalha Esta expressão
típica do linguajar portuense, é
mote para esta criação teatral,
cuja estrutura se baseia na revista
à portuguesa.
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#Fiqueemcasa #Estamosjuntos

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

Fonte: https://marionetasdoporto.pt/


