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ROBERTOS E OUTRAS MARIONETAS 
Tradição e Inovação 

 
 

Robertos e outras Marionetas é um espectáculo em que as técnicas tradicionais 
convivem com novas propostas de manipulação transportando o espectador para o 
mundo mágico das marionetas. Nele se mostra o tradicional pelas marionetas de fios, 
de sombras ou a Tourada, marionetas de luva, que acontece na barraquinha onde o 
manipulador através da palheta com som agudos sublinha o ritmo alucinante dos 
robertos, e a inovação por técnicas mais arrojadas em que a constante é a mão ou o 
braço do manipulador como suporte para a construção da marioneta. 
 
Técnicas mistas de manipulação de marionetas – fios, mesa, robertos, entre outras.  
Espectáculo para todos.  
Representado em salas de espectáculos ou ao ar livre. 
Duração 50 minutos. 
 
 
FICHA ARTÍSTICA DO ESPECTÁCULO 
 
Título do espectáculo: Robertos e outras Marionetas 
Construção e concepção do espectáculo: Manuel Costa Dias 
Manipulador: Manuel Costa Dias 
Regie: Gertrudes Pastor ou Joana Dias 
Técnica: Mistas e Robertos 
 
Número máximo de espectadores: 200 espectadores 
Tempo de montagem: 1 hora 
Tempo de desmontagem: 30 minutos 
Idioma utilizado: sem idioma 
 
Número de marionetistas e técnicos: 2 
Necessidades técnicas: Existência de corrente eléctrica 
Palco com o mínimo de 70cm de altura e 6x4m superfície 
2 Mesas forradas com tecido preto 
Equipamento de luz e som 
Material de som com retorno 
Luz – projectores frontais no caso de ser em espaço fechado 
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APRESENTAÇÃO DO TRULÉ 

 
Na região da Beira Baixa no início da representação dos Robertos o manipulador 
rufava um tambor ao mesmo tempo que um jovem saltimbanco evoluía em cima de um 
tapete, pousado sobre a terra, com a finalidade de atrair público para a representação. 
Com a “casa composta” iniciava-se a “função”. Do som produzido pelo rufar do tambor 
resultou a designação de “Trulés” forma regional para designar os Robertos. 
 
 
 

CURRICULUM 
 
Manuel Fernando da Costa Dias, nascido a 20 de Março. 
Pintou, esculpiu, no teatro cenografou acabando por se dedicar por inteiro à criação e 
realização de espectáculos de marionetas como marionetista solista. 
Em 1975 Manuel Costa Dias iniciou um Projecto de Investigação de Formas Animadas 
que veio a denominar-se de TRULÉ, projecto profissional que pretende, pela 
investigação e experimentação, divulgar a Marioneta quer pela realização de 
espectáculos como através de acções de formação. Em 1986, considerou estarem 
criadas as condições para por em prática o projecto TRULÉ o que o fez com sede em 
Évora, cidade que considera promover uma intimidade propícia à Comunicação e ao 
Espectáculo. 

 
Manuel da Costa Dias colaborou como cenógrafo em várias companhias de teatro: 
Centro Cultural de Évora (cenógrafo residente durante 5 anos), CENDREV, Cena 
(Porto), Bonifrates e TEUC (Coimbra), Bonecreiros e Cornucópia (Lisboa). 
Em 1982, foi-lhe atribuído o prémio para o melhor espaço cénico pela Associação 
Portuguesa de Críticos. 
 
Em 1975 fez parte do grupo de marionetas “Perna de Pau”. A partir de 1976 ministrou 
periodicamente acções de formação de formas animadas para organismos como o 
FAOJ, Centro Cultural de Évora, Câmara Municipal de Évora, Casa da Cultura da zona 
Oriental de Lisboa, Juntas de Freguesia, APAC, CITAC, Academia Contemporânea do 
Espectáculo no Porto, Cine Forum do Funchal, Universidade de Évora e Instituto 
Politécnico do Porto entre outros. 
 
Acompanhou a recolha e montagem do primeiro espectáculo dos “Bonecos de Santo 
Aleixo”, no Centro Cultural de Évora. 
 
Estagiou no Institut National d’Education  Populaire (Marly-le-Roi) nas 7.ème, 15.ème 
e 16.ème Universités Internacionalles d’Eté, no atelier de Formas Animadas 
respectivamente em 1976 , 1983 e 1984.  
 
Em 1983 integrou durante uma semana uma equipa que fez animação com Formas 
Animadas, em Escolas da cidade Francesa de Toulouse, para crianças entre os 6 e os 
12 anos, a convite do Theatre Reel - Nouveau Theatre Jules Julien. 
 
Participou em 1986 no estágio de Marionnettes-Théatre de Rue em Lavelanet, e em 
1987 no estágio de Recherche/Conception Marionnette-Reálisation de Prototypes de 
Malles Spectacle em Toulouse-França com Michel Broquin. 
 
É autor das publicações Técnicas para a construção de Fantoches de Luva, Fantoches 
e Formas Animadas e Construção de Fantoches.  
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É autor do vídeo Teatro de Fantoches - Construção e manipulação de Marionetas de 
luva.  
Colaboração do TRULÉ – Manuel Costa Dias – com a companhia profissional 
JANGADA TEATRO de Lousada 
 
Em 2003 encenou o espectáculo misto de actores e marionetas Tiu Jouquin e a Aldeia 
dos Patudos.  
 
Em 2004 fez a cenografia do Auto da Índia. Para O espelho espectáculo de 
marionetas a partir do conto de Sophia de Mello Breyner Andresen foi responsável 
pelas marionetas, cenografia, dramaturgia, figurinos e encenação. No Zé do Telhado 
espectáculo de teatro foi responsável pelos adereços e bonecos. 
 
Em 2005 para Amor de perdição romance de Camilo Castelo Branco foi responsável 
pela dramaturgia, marionetas, cenografia e encenação. 
 
Em 2006 foi responsável pelos elementos cenográficos de O morgado de Fafe em 
Lisboa. Em de filo a pavio, foi responsável pela construção da marioneta, cenografia, 
dramaturgia e encenação. 

 
 

 


