
CabraCega



Ai a donzela com manha
Lançada por uma aranha
Presa por fios antigos
A cantos reconhecidos
Se se liberta da teia
Uivos e roncos de outrora
No sono profundo ateia
O fogo que rasga a aurora

O tempo suspende-se e entramos num outro 
lugar interno, entre sonho e realidade, consciente e 
inconsciente. Uma mulher embarca numa viagem 
pelos territórios mais obscuros de si mesma, 
ensombrada por feitiços, seres imaginários, estranhas 
vozes e um emaranhado de fios antigos. Na mala, 
traz a vontade de amor e os legumes da sua avó.
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Como no jogo da cabra-cega, fomos 
apalpando a matéria no escuro, trazendo 
para a luz o não dito, as faces escondidas, 
os segredos encerrados numa biografia. 
Convocámos a poesia do movimento, a 
intimidade do som e o simbolismo dos 
objectos para criar um ambiente onírico 
e evocativo, onde o espectador encontra 
espaço de projecção.

Aí, entramos num universo habitado por 
uma jovem mulher. Em luta contra a perda 
da inocência, ela encara o desencontro com 
o ser amado como um confronto com as 
ilusões e imagens de si mesma. Herdeira do 
peso de gerações passadas de mulheres, só 
quando abraça o conflito e toma a rédea 
dos seus males, chega a um lugar realmente 
novo, de unidade e repouso.

CabraCega é uma reflexão sobre o 
crescimento e os abismos da passagem para 
um estado adulto.
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Uma primeira versão 
de CabraCega foi 
apresentada na Fábrica da 
Rua da Alegria, no Porto, 
em Março de 2012, e 6 
meses depois no Festival  
Mindelact, em Mindelo, 
Cabo Verde. A versão 
final foi seleccionada para 
a Mostra de Criadores 
Emergentes 1º Andar 
2012, na Covilhã. Em 
2013, CabraCega foi 
apresentada em Paris, Rio 
de Janeiro e São Paulo.
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Ana Madureira, actriz e ilustradora. Da sua formação artística destaca 
o trabalho com Sofia Neuparth, no CEM (Centro em Movimento), Sergey 
Kovalevich e Natalka Polovynka no Instituto Grotowski, Polónia; Yumi 
Fujitani, entre outros. Colabora com a Circolando desde 2008 e integra o 
ClownLaboratori Porto desde 2012. Orienta workshops de teatro e projectos 
com a comunidade, que inspiram a criação de objectos ilustrados.

Jaime Mears, licenciada em 
teatro pelo NIDA, estudou com 
Philippe Gaulier durante 2 anos e 
com a SITI Company NY, Keith 
Johnstone e Complicite. Trabalhou 
com a Sydney Theatre Company 
e participou na série televisiva All 
Saints. Em Portugal, integrou 
uma co-produção do Teatro do 
Frio e TNSJ para Guimarães 
Capital da Cultura. Co-fundadora 
da companhia Rei sem Roupa, é 
actriz, encenadora e dá formação a 
profissionais e público em geral.

Pedro Fabião, actor, encenador e formador 
especializado em teatro físico e clown. Influenciado 

principalmente pela pedagogia de Philippe Gaulier, Ami 
Hattab, Keith Johnstone e Jacques Lecoq, interpretou, 

criou, dirigiu, produziu e encenou espectáculos em 
variadas estruturas artísticas em 8 países diferentes.
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Criação colectiva

Encenação: Pedro Fabião
Assistência de encenação: Jaime Mears
Interpretação: Ana Madureira

Criação musical: Ana Madureira
Sonoplastia: Vahan Kerovpyan

Colaboração na criação: André Braga, Cláudia Figueiredo, Blaise Powell
Construção: Nuno Guedes, Nuno Brandão
Luz: Francisco Tavares Teles
Produção: Ana Carvalhosa (direcção), Cláudia Santos

Agradecimentos: Inês Mariana Moitas, David Berndsen,
Idalina Sousa, Stratos Ntontsis, Teresa Fabião, Frederico Bustorff,
Hugo Valter Moutinho

Apoios: Erva Daninha, Teatro do Frio, Rei Sem Roupa,
IPP/Fábrica da Rua da Alegria, CACE Cultural do Porto

Duração aproximada: 50 min.
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Fotografias: Hugo Valter Moutinho 
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