
















sinopse

Em tempos que não conheci, no tempo das bisavós que já 
não tenho, numa aldeia distante, vivia um rapaz com um 
aspeto diferente. Este rapaz, como digo, era diferente de 
todos os outros rapazes da sua idade. Não era diferente no 
cabelo, que o tinha farto, ou na estatura, até porque era alto 
para a idade, ou na maneira como se vestia ou andava… A 
diferença estava nos seus olhos, olhos grandes, redondos, 
de um preto brilhante, olhos de peixe. Ora, como toda a 
gente sabe, os olhos de peixe não são iguais aos das 
pessoas. Os olhos dos peixes não têm pálpebras e, por isso, 
nunca se fecham. Conseguem, portanto imaginar alguém 
que nunca feche os olhos? Nunca?

OLHOS DE PEIXE
Teatro Onomatopeia apresenta

Conceção, criação e construção: Márcia Leite e Daniela Fernandes
Dramaturgia: Adaptação do texto original “O Menino Olhos de
   Peixe” de Sandra Santos
Encenação: Filipa Mesquita
Intérpretes: Márcia Leite e Daniela Fernandes
Apoio à dramaturgia e manipulação: Filipa Mesquita
Apoio à criação plástica: enVide neFelibata
Cenografia: a partir das ilustrações de Sofia Ambrósio do livro
   “O Menino Olhos de Peixe”
Sonoplastia: Paula Morgado
Desenho de luz: Filipe Jesus
Imagem e design gráfico: Pedro Araújo
Apoio artístico: Teatro e Marionetas de Mandrágora
Produção: Teatro Onomatopeia · Zunzum AC / 2019

ficha artís�ica

Duração: ~45min
Público: Todos *

Classificação etária: M/3 anos

TEATRO E MARIONETAS

O desafio nasce de uma história que nos prendeu desde a primeira 
leitura, “O Menino Olhos de Peixe”, de Sandra Santos, o mote para a 
nova criação do teatro Onomatopeia da Zunzum – Associação 
Cultural. A sua essência passa por promover, partilhar novas áreas 
artísticas, e junta-se ainda a vontade de crescer, experienciar e 
aprofundar tecnicamente outras linguagens, o teatro e a marioneta. E 
é aqui que nos abrimos e abriram a oportunidade de trabalhar em 
parceria com o Teatro e Marionetas de Mandrágora. Mais que uma 
parceria, o Teatro e Marionetas de Mandrágora foram um apoio 
extraordinário em todo o processo de criação que permitiu colocar 
em cena mais um espetáculo da companhia - “Olhos de Peixe”.

zunzum-ac.pt
facebook.com/zunzum

info@zunzum-ac.pt

964 458 267

* Disponível também para o público escolar.
Para mais informações, contacte-nos.





















sinopse

Os Silva” são fruto de um mundo moderno - 
exposto, ritmado e definido - com a leveza do que é 
intenso: rapidamente procuram a aventura, 
desafiam a imaginação e interagem com quem os  
vê. Os vários momentos são recheados de diversão 
e curiosidade numa relação direta, participativa e 
surpreendente com o público. (R)ir é inevitável!

OS SILVA

Conceção e Interpretação: Roger Bento
Direção artística: Fraga
Assistência de Encenação: Nelson Dias
Cenografia e adereços: Roger Bento, oficina do Zé 
ferreiro, Carlos Henriques e Amílcar Monteiro
Design: Luís Belo
Coprodução: Roger Bento e Zunzum AC / 2014

ficha artís�ica

Duração: ~50 min
Público: Todos *

TEATRO

A Zunzum Associação Cultural, em coprodução com o artista performativo Roger Bento, está em digressão 
com o espetáculo “Os Silva”, tanto para Animação de Rua como para espaços interiores.
Trata-se da primeira coprodução performativa com o artista em que a Zunzum participa com a experiência 
de 13 criações teatrais desde 2007. São anos de atividade formal em áreas artísticas como Literatura, 
Música, Programação Cultural, Animação, Projetos (para e com a) Comunidade e muito Teatro.
“Os Silva” é o resultado de um processo criativo focado na criação de uma Performance de rua que 
apresentasse o corpo como medium na comunicação, interagindo com vários objetos e adereços. Para isso, 
o artista partiu da obra do autor Italo Calvino -“Seis propostas para o próximo milénio”. O espetáculo de rua 
acontece à volta de um móvel multifacetado e um bengaleiro com roupas das personagens, duas malas de 
cartão e mais de 50 objetos manipulados. As personagens trocam de roupa de forma assumida e nunca 
perdem o contacto com o público.

zunzum-ac.pt
facebook.com/zunzum

info@zunzum-ac.pt

964 458 267

* Disponível também para o público escolar.
Para mais informações, contacte-nos.

Espaço necessário
área livre de 5m x 5m (aprox.)

próximo do público.




