


QUANTA

Somos uma empresa ligada à produção de eventos na área da arte, 

cultura e espetáculo.

Com uma direção artística com mais de duas décadas de 

experiência, somos uma empresa com enfoque em ações eficazes 

e de impacto positivo para o público-alvo.

Temos por objetivo primordial a plena satisfação das necessidades 

dos nossos clientes, bem como o desejo de que o público, seja ele 

qual for, se eleve em cada acontecimento por nós produzido.

Cada iniciativa é um evento.

Cada evento é um acontecimento.

Cada acontecimento é uma transformação.



ANEL DAS FÁBULAS

Costurado por dezenas de avós dos centros de dia do projeto 

“Melhor Idade” é o resultado de uma imensa dedicação: 800 

retalhos e 80 avós, todos cerzidos num único sonho.

O Anel das Fábulas é um espaço mágico para miúdos e graúdos. 

Um lugar onde os próprios pais são transportados para outra 

dimensão, a dimensão do “extraordinário”, da “imaginação”. 

Cada espetáculo, concebido de forma minimalista, revela a história 

contada de forma intimista, onde as marionetas são mais do que 

simples marionetas: são brinquedos.

Na tenda do Anel das Fábulas forma-se um triângulo mágico, feito 

pelo público, pelo boneco e pelo manipulador.



O ESPETÁCULO - O Pai que se tornou Mãe

A partir de um texto de José Eduardo Agualusa e das marionetas de 

origamis de Rui Roda, o Anel das Fábulas dá à luz a mais bonita 

história de amor. 

Pela voz do manipulador e num cenário de encantar, mergulhamos no 

mar de Mário e Maria, um casal de cavalos-marinhos que era 

inseparável.

Uma história de amor que talvez tenha um final feliz, por terminar 

antes de chegar ao fim. 

Depois de estrear “O Pai que se tornou mãe” de José Eduardo 

Agualusa, em 2017, no Festival Poeiras (Oeiras), a Tenda do Anel das 

Fábulas, já passou pelos seguintes festivais:

Fólio (Óbidos), Festival Cucu (Carnide) e Palavras Andarilhas (Beja).



Pedro Giestas

Nasceu em Vouzela, em Abril de 1974.

Em 1995, concluiu a sua formação como ator na ESTC e depois 

licenciou-se em Teatro e Educação na mesma escola. 

Depois de terminar o conservatório, dedicou-se apenas à 

representação como ator. Passou pelo teatro, cinema, televisão e 

por dobragens de filmes de animação.

Carlos Avilez, Ricardo Pais, Mário Viegas, Maria do Céu Guerra, 

João Lourenço, Maria Emília Correia, Rui Mendes, Ana Nave, Bruno 

Bravo, Rita Lello, Teresa Villaverde, Laurence Ferreira Barbosa, 

Nicolau Breyner, Luís Galvão Teles, Cláudia Cadima, José Jorge 

Duarte, Moncho Rodriguez são apenas alguns dos diretores

com quem trabalhou.



O Pai que se tornou Mãe (vídeo promocional)

https://www.youtube.com/watch?v=zE9GuMalj-M
https://www.youtube.com/watch?v=zE9GuMalj-M


Ficha Descritiva

Formato

Duração

Lotação

Teatro de Marionetas para a infância

25 minutos por sessão

Artista Pedro Giestas

25 pessoas por sessão

Texto O Pai que se tornou Mãe – José Eduardo Agualusa

Público-alvo

Local

3 a 12 anos – Para toda a família

Tenda (indoor ou outdoor – 6m x 6m x 3,5m)





QUANTA Produções

Estrada de Paço de Arcos, 58

2770 - 130 Paço de Arcos
info@quanta.pt | www.quanta.pt

Direção Executiva

Diogo Alpendre / 939 378 871
diogoalpendre@quanta.pt 

Direção Geral

António Terra 


