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quiquiriqui
espetáculo de teatro de marionetas



sinopse 
Mamã galinha
Amassa na cozinha
Um bolo apetitoso
Para o pintainho guloso
Mas chega o gato malvado
E está o caldo entornado!

Quiquiriqui é uma adaptação livre de uma história tradicional que aborda a necessi-
dade de prestar atenção aos bons conselhos e a importância de cumprir promessas. 
Um espetáculo muito interativo que pode ser adaptado a diferentes espaços conven-
cionais ou não convencionais.

quiquiriqui

ficha artística
Criação Artística: Samantha Jesus e Joana Teixeira
Interpretação: Marta Rosas e Samantha Jesus
Cenografia e Marionetas: Samantha Jesus 

Duração: Aprox. 45 min.
Faixa etária: Maiores de 3 anos

Historial de apresentações do espetáculo
“Quiquiriqui” estreia em Junho de 2013 e conta com mais de 70 apresentações em 
teatros, festivais, museus, bibliotecas, escolas entre outros, destacando-se:
2015 - Feira do Livro de Lisboa
2017 - Coretoscópios, Porto
2018 - Festival Tons de Primavera, Viseu
2018 - Feira do Livro de Aveiro
2018 - Onda de Verão, Terras Vedras
2018 - Arruada, Vila Real
2018 - Árvore de Natal (Porto Cidade com Festas Felizes)
2018 - Aldeia Natal de Ermesinde
2019 - Festival Teatral Entes Animados Artabra, Ferrol (Espanha)
2019 - Vou-me à Feira de Trancoso



fotos de cena
fotos por: Ana Sousa



his-to-ri-os-co-pio
Instrumento ótico que permite estender a capacidade dos olhos humanos de en-
xergar histórias através de diferentes ângulos, escalas e perspectivas. Apesar de 
invisíveis a olho nu, as histórias que flutuam livremente à nossa volta têm cores, 
formas, sons, questões e emoções. É um acessório fundamental para engajar no 
universo das histórias com uma visão historioscopica.

Historioscopio - Teatro de Marionetas surge em 2013 no Porto. É um projeto 
direcionado sobretudo ao público infantil e familiar. Servindo-se do potencial 
expressivo e dramatúrgico do teatro de marionetas, o repertório de espetáculos 
e oficinas criativas da companhia tem como foco estimular a imaginação e liber-
dade de pensamento sobre temas sociais, históricos e preocupações ambientais, 
valorizando uma forte relação de proximidade com o espetador.

www.historioscopio.com
www.facebook.com/historioscopio
www.instagram.com/historioscopio


