A Zunzum Associação Cultural é uma associação sem ﬁns
lucrativos, sediada em Viseu, criada em Outubro de 2007. Tem
como missão a criação e promoção cultural junto de públicos
heterogéneos, enriquecendo a vida das pessoas.
A Zunzum tem feito da itinerância um fator fundamental na
formação de novos públicos visando a descentralização de
espetáculos e a sensibilização para as artes. A sua oferta artística
assenta no teatro, na animação cultural, nomeadamente pela
conceção de espetáculos de rua, nos projetos com a ComUnidade,
na programação cultural e na formação em criatividade e
competências sociais (so t skills) dirigida a todos os públicos. A
Zunzum desaﬁa-se a ser um dos palcos de criação de produtos
culturais, artísticos e de partilha com outros artistas.
Abraçamos a cultura e as artes com e para todos.

TEATRO

A Companhia de Teatro Onomatopeia da Zunzum tem feito da itinerância o
seu palco. Nascida em 2007 da necessidade de criar na cidade de Viseu um
núcleo teatral dinamizador. É com satisfação que há quase 13 anos fazemos
parte dessa mudança, apresentando uma oferta cultural própria, provocando e
motivando-nos a fazer mais e melhor.

Em cena:

~ Panela de Ferro
~ A Lenda de D. Ramiro
~ Olhos de Peixe
~ Catadores de histórias
~ No Tempo da Menina dos Cabelos Brancos
~ Folhas da Primavera
~ Palavras Lavadas
~ Os Silva

Teatro Onomatopeia apresenta

PANELA DE FERRO

A partir do objeto "Panela de Ferro" e de toda a História,
histórias de ontem e de hoje, memórias a que nos remete,
o teatro Onomatopeia da Zunzum Associação Cultural,
criou uma instalação aberta ao público onde irão decorrer
espetáculos de teatro criados a partir deste mesmo objeto.

o objeto
Uma panela de ferro gigante instalada em espaço aberto ou
fechado com capacidade para cerca de 20 pessoas sentadas.

o espetáculo
Do universo explorado, 2 intérpretes e 1 músico, irão
partilhar com o público o espetáculo criado, que se pretende
dinâmico e interativo.

sinopse
Queremos fazer uma sopa, uma sopa de pedra.
Como?!
Sim, só com uma pedra.
Não! Nós queremos fazer outra coisa: Confecionar um
mundo.
É esse o nosso ponto de partida, ou melhor, de chegada:
Descobrirmos os ingredientes essenciais para essa criação.
Mas, será que isso é possível? Ou será que já tudo foi
inventado?
Nestas histórias que contamos viajamos até ao início da
civilização em busca de uma resposta, com vista a ‘cozinhar’ o
que é verdadeiramente humano.

ﬁcha artís ica
Criação:

Teatro Onomatopeia

Conceção, dramaturgia e encenação

Isabel Legoinha, Márcia Leite e Ricardo Augusto
Apoio a encenação: Filipa Fróis
Interpretação

Isabel Legoinha, Márcia Leite e Ricardo Augusto
Criação e construção do objeto cénico

oﬁcina do Zé ferreiro
Direção musical: Ricardo Augusto
Adereços e ﬁgurinos

Daniela Fernandes e Sónia Ribeiro
Desenho de Luz: Filipe Jesus
Imagem e design gráﬁco: Pedro Araújo
Produção: Zunzum - AC / 2019

Vídeo promocional: vimeo.com/353357093
Para mais informações, contacte-nos.

Duração: ~40 min
Público: Todos
Classiﬁcação etária: M/6 anos
Lotação máxima: ~20
TEATRO

Teatro Onomatopeia apresenta

A LENDA DE D. RAMIRO
Duração: ~40 min
Público: Todos *
TEATRO

sinopse
Século X. O pai do Rei Ramiro, Ordonho II, rei da Galiza, teve o
sonho de sediar em Viseu a capital do reino, e fazer dela
muralha contra o poderoso e magníﬁco califato de Córdoba. Da
paixão de seu ﬁlho pela cidade, nasceu a lenda do Rei Ramiro,
segundo a qual, já a viver em Viseu, o rei, numa excursão que
fez por terras de moiros, viu e enamorou-se da formosa Zahara,
irmã de Alboazar, rei moiro, ou alcaide do castelo de Gaia sobre
o rio Douro, seu inimigo. Recolhendo-se D. Ramiro a Viseu com
o coração cativo, e a razão perdida, e sem respeito aos laços,
que o uniam a sua esposa D. Urraca, ou, como outros lhe
chamavam, D. Gaia, premeditou e executou um plano: o rapto
de Zahara. Mas qual foi a origem desta lenda? Acompanhai-nos
nesta estória dos tempos de guerra e paixão em que se
avizinhava o nascimento de Portugal.

ﬁcha artís ica
Carlos Santiago
Isabel Costa e Márcia Leite
Interpretação: Márcia Leite, Mirjam Holst e Roger Bento
Direção musical e interpretação: Mirjam Holst
Figurinos: Daniela Fernandes
Carpintaria: Fernando Saraiva
Imagem e design gráﬁco: Pedro Araújo
Produção: Teatro Onomatopeia · Zunzum - AC / 2019
Dramaturgia e encenação:
Apoio à encenação:

Vídeo promocional: vimeo.com/386261424
* Disponível também para o público escolar.
Para mais informações, contacte-nos.

Duração: ~45 min
Público: Todos *
Classiﬁcação etária: M/ 3 anos
TEATRO E MARIONETAS

Teatro Onomatopeia apresenta

OLHOS DE PEIXE

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”.

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?

ﬁcha artís ica
Márcia Leite e Daniela Fernandes
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: Zunzum AC . Teatro Onomatopeia / 2019
Conceção, criação e construção:
Dramaturgia:

Vídeo promocional: vimeo.com/335125100
* Disponível também para o público escolar.
Para mais informações, contacte-nos.

Teatro Onomatopeia apresenta

CATADORES DE HISTÓRIAS

DEBAIXO DA ÁRVORE DAS TRÉGUAS
Duração: ~40 min
Público: Todos *
LEITURA ENCENADA

De quantas maneiras se pode contar uma história? Quantas
histórias cabem dentro de uma história?
Este projeto de leitura encenada é um desaﬁo. 3 Catadores,
um músico, uma contadora de histórias e uma intérprete,
vão aonde for preciso partilhar as suas histórias. Ler um livro,
viver juntos a história que contamos, encenamos, jogamos.
Um incentivo a leitura, imaginação e criatividade para
pequenos e graúdos.

sinopse

ﬁcha artís ica

Era uma vez duas cidades que estavam em guerra. Uma
era a cidade de ferro e os seus habitantes eram tão
frios como o ferro onde viviam, a outra era a cidade de
pedra e os seus habitantes eram tão duros como a
pedra que lhes dava abrigo.
A razão porque brigavam?
Para destruir o contrário, para os matar. Eliminá-los da
face da terra.
Porque começou esta guerra?
Ninguém sabe…
Os Catadores estão aqui para tentar terminar esta
guerra, unir as pessoas....

Texto:

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

a partir da história “Bajo el Árbol de la Tregua”, in
“Cuentos de un Mundo en Navidad”, de Piratas de Alejandría
Encenação e leitura: Cláudia Sousa, Márcia Leite, Ricardo Augusto
Figurinos: Daniela Fernandes
Cenário: oﬁcina do Zé ferreiro
Imagem e material gráﬁco: Pedro Araújo
Produção: Teatro

Onomatopeia · Zunzum AC / 2018

Teatro Onomatopeia apresenta

CATADORES DE HISTÓRIAS
À PROCURA DA ESTRELA
Duração: ~50 min
Público: Todos *
LEITURA ENCENADA

De quantas maneiras se pode contar uma história? Quantas
histórias cabem dentro de uma história?
Este projeto de leitura encenada é um desaﬁo. 3 Catadores,
um músico, uma contadora de histórias e uma intérprete,
vão aonde for preciso partilhar as suas histórias. Ler um livro,
viver juntos a história que contamos, encenamos, jogamos.
Um incentivo a leitura, imaginação e criatividade para
pequenos e graúdos.

sinopse

ﬁcha artís ica

“Faz algum tempo eu era um Mago Astrónomo, que
passava o dia, bom, a noite, a olhar do ponto mais alto
da torre pelo meu telescópio. Foi numa dessas noites
que descobri algo incrível: a maior e mais brilhante
estrela que alguma vez tinha visto. Imediatamente
escrevi para os meus amigos do Sindicato dos Magos
Astrónomos, para os pôr ao corrente da minha
descoberta, mas…”

Texto:

E é aqui que esta grande aventura começa.
Será que o Mago astrónomo estava certo, ou teria ele
faltado a uma importante aula de astronomia, e aﬁnal a
sua descoberta foi outra?
“À procura da estrela” é a tua, a minha, a nossa história!

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

a partir de “Cuento em cuatro capítulos, como cuatro eran
Los Reys Magos de Oriente”, in “Cuentos de un mundo en
Navidad”, de Piratas de Alejandría
Encenação e leitura: Cláudia Sousa, Leonardo Outeiro, Márcia Leite
Música: Leonardo Outeiro
Figurinos: Daniela Fernandes
Cenário: oﬁcina do Zé ferreiro
Imagem e material gráﬁco: Pedro Araújo
Produção: Teatro Onomatopeia · Zunzum AC / 2019

Teatro Onomatopeia apresenta

NO TEMPO DA MENINA
DOS CABELOS BRANCOS

Duração: ~45 min
Público: Todos *
Classiﬁcação etária: M/3 anos
TEATRO

A companhia de teatro Onomatopeia da Zunzum – Associação Cultural apresenta "No Tempo da Menina dos
Cabelos Brancos". Um espetáculo intergeracional, que partilha a magia das brincadeiras antigas e relembra
outros tempos.
Uma produção teatral que surgiu da necessidade de reﬂexão, partilha e descoberta das brincadeiras e jogos
de antigamente e também da sua importância no equilíbrio para as práticas dos novos tempos.
A partir de um cenário verdadeiramente transformador, um cavalinho de madeira é o mote para que nada
falte, basta usarmos a imaginação!

sinopse
Através de uma querida avozinha e do seu irrequieto e divertido neto, esta peça para toda a família,
contrapõe as brincadeiras dos tempos antigos com a dos tempos modernos.
Alguns dos jogos e brincadeiras de antigamente, que podem ser jogados no ﬁnal por quem assiste, mostram
que a habilidade e a imaginação nos podem levar a sonhar, quem sabe, com os tempos de hoje, onde tudo
nos é dado e nada, ou quase nada, é por nós construído.
Marca de um tempo não tão antigo assim, em que o fruto da nossa imaginação e da arte de com pouco se
fazer tudo, eram sinónimos de brincadeiras entre amigos em que o tempo parava e um dia nunca chegava.
Uma história para avós e netos, para ser descoberta com a saudade de quem já foi criança e nunca deixou de
a ser.

ﬁcha artística
Dramaturgia e Texto Original: Pedro Sousa
Encenação: Coletiva
Intérpretes: Isabel Costa e Roger Bento
Cenograﬁa e Figurinos: Mara Maravilha
Carpintaria: Fernando Saraiva
Desenho de luz: Paulo Neto e Rui Pêva
Ilustração: Mara Maravilha
Material Gráﬁco e Design: oﬁcina do Zé ferreiro
Produção: Teatro Onomatopeia · Zunzum AC / 2018

Vídeo promocional: vimeo.com/334880853
* Disponível também para o público escolar.
Para mais informações, contacte-nos.

Teatro Onomatopeia apresenta

Folhas da Primavera
Duração: ~45 min
Público: Todos *
Classiﬁcação etária: M/3 anos
TEATRO

A companhia de teatro Onomatopeia - Zunzum Associação Cultural apresenta "Folhas da
Primavera". Um espetáculo para toda a família onde a criatividade e a imaginação se juntam numa
só história. Um cenário de papel que conta a história de uma menina e do seu amigo que lhe
satisfaz todos os seus desejos dando vida a objetos inanimados em cena. Este espetáculo explora a
natureza e todos os seus elementos em harmonia com o ser humano. Um sonho onde a magia vai
transformando o cenário e o desenrolar de toda a história!

sinopse

ﬁcha artística

Um sonho mágico em papel. O riso, as brincadeiras, o
tempo. A criança e a natureza. As árvores, os
pássaros, as ﬂores. A espera. A esperança. A vontade
de abraçar o mundo. A celebração da vida. A
liberdade de podermos ser felizes.

Dramaturgia e Texto Original

Pedro Sousa

Interpretação e Encenação

Daniela Fernandes e Roger Bento

Figurinos e Adereços e Cenograﬁa

Daniela Fernandes
Design Gráﬁco

Óscar Requena
Produção

Teatro Onomatopeia, Zunzum AC / 2017

* Disponível também para o público escolar.

Para mais informações, contacte-nos.

Teatro Onomatopeia apresenta

PALAVRAS LAVADAS
Duração: ~50 min
Público: Todos *
Classiﬁcação etária: M/12anos
TEATRO

A Zunzum Associação Cultural, pela companhia de teatro Onomatopeia
apresenta Palavras Lavadas. A partir de uma história original, que se
situa entre a realidade o imaginário e a fantasia, esta nova criação
promete arrancar sorrisos e emoções de todos aqueles que pretendam
abraçar esta história e as suas personagens.
Um espetáculo verdadeiro, transformador, libertador e mágico, que nos
leva à reﬂexão e quem sabe à mudança! Aﬁnal de contas, estamos a falar
de teatro! Trata-se da décima quarta produção de teatro em 10 anos de
atividade formal em áreas como a Programação Cultural, Animação,
Projetos (para e com a) Comunidade e muito Teatro.

sinopse
Dois caminhos que se cruzam, como ﬁos num tear. Duas histórias
entrelaçadas que giram à volta dos grandes temas da vida: amores e
desamores, encontros e desencontros, partidas e chegadas. Um
misterioso “lavadeiro” aparece, como que caído do céu, para mudar a
vida a uma viúva que lava lençóis no rio da sua aldeia. Entretanto, na
cidade, um premiado chefe de cozinha descobre que nem tudo é
trabalho e inicia uma longa viagem de auto-descoberta. Inspirada em
alguns dos clássicos mitos e tramas da cultural ocidental, Palavras
Lavadas é uma parábola para os nossos tempos, produto de um
processo de criação coletivo, que procura brindar o seu público com um
momento teatral que celebra a vida e a luta da mulher e do homem pela
felicidade.

ﬁcha artís ica
Graeme Pulleyn
Criação coletiva
Adaptação da história original "Palavras Lavadas" de Pedro Martins Sousa
Intérpretes: Jorge Justo e Márcia Leite
Música: Jorge Justo
Edição de som: Ricardo Loio
Cenograﬁa: Luís Calheiros
Assistência à cenograﬁa: José Luís Loureiro e Fernando Oliveira
Figurinos e adereços: Daniela Fernandes
Desenho de luz: Rui Pêva
Técnicos: Alberto Costa e Rui Pêva
Registo e edição de vídeo: Diana Almeida
Design gráﬁco: oﬁcina do Zé ferreiro
Produção: Teatro Onomatopeia . Zunzum – AC / 2017
Encenação:

Dramaturgia:

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

OS SILVA

Duração: ~50 min
Público: Todos *
TEATRO
Espaço necessário
área livre de 5m x 5m (aprox.)
próximo do público.

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.

sinopse

ﬁcha artís�ica

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!

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

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

facebook.com/zunzum
info@zunzum-ac.pt
964 458 267

ANIMAÇÃO

A animação de rua e em espaços não convencionais são uma das marcas da
Zunzum. Efemérides, datas e personagens históricas, visitas culturais guiadas
e animadas! O palco está onde está o seu público. Fique atento, podemos estar
na sua rua, no adro, no largo, numa varanda, a espreitar de uma janela ou até
mesmo num museu perto de si!

~ Capitão Almeida Moreira, na Noite dos Museus
~ Caixa PAM
~ Pai Natal e os seus Duendes, na Aldeia dos Sonhos
~ Brigada SuperKit
~ Carnaval 2019 - Super Alimentos
~ Ardinas na Comemoração do 2 de maio
~ Carnaval 2020 - Luz. Câmara. Ação!

COMUNIDADE

A Zunzum propõe desde 2011, com o seu Projeto ComUnidade, a partilha do
processo de criação artística aberto a todos.
Este trabalho reveste-se de uma grande riqueza para todos. Vive-se e respira-se
comunidade, numa constante permuta de conhecimentos.
De espírito aberto para o trabalho de grupo e relação com as pessoas,
acentuamos a vontade e liberdade para inventar, criar e, também, receber o
que comunidade tem e quer dar. Um encontro, um bem comum: pelas Artes e
para as Artes com a comunidade.
Também apresenta e aceita desaﬁos de entidades públicas e privadas, onde o
processo criativo nasce das memórias, histórias, tradições das comunidades
por onde os tem desenvolvido.
Faz parte desse trabalho: a formação nas artes de palco; um projeto artístico a
desenvolver com a comunidade, inserido numa freguesia, bairro, localidade…;
a criação de um espetáculo teatral com a participação da própria comunidade e
apresentação pública para todos.
Alcançar mais, fazer mais, e que seja sempre ainda mais comunidade.
Fale connosco e faça a sua comunidade experienciar as artes e a criação de
novos laços com o apoio da Zunzum.

OFICINAS

#1

Corpo e Voz em Cena
A oﬁcina de Corpo e voz em cena é jogo, é teatro, é brincar, é criar. Um acesso à
linguagem teatral. O teatro como meio importante para o processo educativo,
para uma educação estética.
O jogo dramático é uma técnica que procura a resposta a uma necessidade
deﬁnida. A partir do jogo, das suas regras, do improviso, da liberdade ou
espontaneidade abrimos portas e janelas para a expressão, comunicação,
sensibilidade e conﬁança, através do corpo, da voz, da emoção. Um abrir de
consciência de si e oportunidade de explorar as suas capacidades, onde o
sentido de cooperação e respeito permite o exercício da democracia.
Orientação: Daniela Fernandes e|ou Isabel Costa e|ou Márcia Leite e|ou Roger Bento
Público alvo: todos os públicos*
*pode-se deﬁnir ou restringir o público alvo de acordo com a necessidade ou intenção da oﬁcina
Número máximo de participantes: 16 (ou 1 turma)
Duração: *de acordo com a faixa etária

OFICINAS

#2

Dito (e)feito
Dito (e)feito desaﬁa-te para exercícios de voz, que convidam à experiência,
à expressão criativa e ao suscitar de emoções! Nesta oﬁcina da Zunzum
partilham-se um conjunto de técnicas de expressão oral e utilização da voz
para a exposição pública.
Um dos objetivos curriculares da disciplina de português é ler
expressivamente em voz alta textos literários. Um objetivo que não se
restringi a uma disciplina, a um tempo e público. E sim a uma experiência,
uma prática, um exercício para todos nós lermos em voz alta, na escola, no
trabalho, em público.
Vem partilhar o teu gosto pela leitura connosco... em voz alta!
Orientação e seleção de textos: Gil Rodrigues e Márcia Leite
Intérpretes: Participantes ou Convidados
Público alvo: >10 anos
Número máximo de participantes: 20
Duração: aprox. 3 horas (oﬁcina de leitura) + apresentação ﬁnal.

