


Olá! Bem-vindos ao MIRABOLANTE.
Agradecemos a vossa participação.
Mas o que é isto? Como se faz? 
Queremos que tenham propriedade 
sobre este projeto, também é vosso; 
por isso, aqui vai um pequeno guia, e 
algumas perguntas acompanhadas de 
respostas sobre este projeto.

-----------------------------------------------------------

O QUE É O PROJETO MIRABOLANTE?
MIRABOLANTE é uma atividade paralela 
da Representação Portuguesa na 
Quadrienal de Praga em 2023. Consiste na 
apropriação de uma máquina de brindes 
- vending machine -, cenografada no 
espírito de uma bola de cristal que, ao 
invés de comida ou brindes, oferece, em 
jeito de provocação, visões poéticas ou 
inspirações em formato de bolso para 
possíveis futuros.

Este projeto divide-se em duas partes: 
1. a recolha de mensagens para a bola de 
cristal, em Portugal, através da colocação 
de pontos de recolha em bibliotecas 
selecionadas nas capitais de distrito;

2. a disponibilização destas mensagens, 
na Quadrienal de Praga, através do 
dispositivo da bola de cristal.



O QUE É A QUADRIENAL DE PRAGA?
A Quadrienal de Praga, na Chéquia, é 
atualmente a mais importante mostra 
internacional nas áreas do design de cena, 
cenografia e arquitetura teatral. A enorme 
diversidade de iniciativas conceptualizadas 
a partir de diferentes critérios curatoriais 
é uma das características desta mostra, 
que privilegia a experimentação artística 
e o cruzamento entre disciplinas, 
abrangendo também propostas nas áreas 
da performance, dança, teatro, teatro de 
marionetas, ópera, entre outras. (Mais 
informações em https://pq.cz/).
Em 2023, a representação oficial 
portuguesa terá direção artística de  
Ângela Rocha.

QUEM É ÂNGELA ROCHA?
Ângela Rocha é cenógrafa e figurinista. 
Frequentou o curso profissional Geral 
das Artes da Escola Artística António 
Arroio. É diplomada em Teatro, no curso 
de Design de Cena, pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema e foi bolseira do 
Programa Leonardo Da Vinci, em Roma na 
Companhia Matéria Viva.
Foi assistente de Cenografia e Figurinos 
na companhia Artistas Unidos. Assinou 
trabalhos de cenografia e figurinos para 
encenadores como Cláudia Gaiolas, 
Guilherme Gomes, Gonçalo Waddington, 
João Pedro Mamede, Madalena Marques, 

Maria João Luís, Raquel Castro, Ricardo 
Neves-Neves, Teresa Coutinho, Tiago 
Guedes, Tiago Rodrigues, entre outros. 
Marcou presença em diversos festivais a nível 
nacional e internacional, nomeadamente no 
Festival D´Avignon, com a peça “António e 
Cleópatra” de Tiago Rodrigues.
É cofundadora do Condomínio - Festival 
de cultura local em espaços habitacionais.
Em 2019 venceu o prémio SPA de Melhor 
Cenografia pelo espetáculo “Sweet Home 
Europa”, uma produção do Teatro D. Maria II.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Toda a gente. Esta atividade cumpre-se 
tanto melhor quanto mais contributos 
tivermos. Encorajamos as pessoas que 
trabalham na biblioteca e todos os seus 
utilizadores a participarem com uma 
mensagem.

QUANDO É QUE SE PODE PARTICIPAR?
A partir do momento em que a caixa esteja 
acessível ao público e até ao dia 3 de março 
de 2023.

E PARA QUÊ?...
Na edição de 2023, a Quadrienal de 
Praga convida os artistas a reflectir sobre 
“visões raras” para o futuro. Uma forma 
de reagir ao pessimismo que o período 
da pandemia nos pode ter inspirado. 
Esta atividade serve para confirmarmos 
uns aos outros que o futuro existe - e 



que será belo. Em resposta ao desafio 
da Quadrienal, e procurando levar mais 
a fundo a responsabilidade de ser uma 
representação portuguesa, esta atividade 
serve para que mais pessoas portuguesas 
possam fazer parte da representação do país 
neste certame.

COMO É QUE POSSO MANTER-ME 
INFORMADO SOBRE O MIRABOLANTE?
O projeto terá diferentes veículos de 
comunicação com o público.
Por um lado as redes sociais, onde se 
fará a promoção das caixas e das suas 
localizações, tanto através das redes 
próprias do projeto como das redes de 
cada biblioteca aderente. 
Como complemento, serão enviadas 
informações para a imprensa nacional e 
toda a informação relevante pode também 
ser encontrada em
www.teatrodacidade.pt/pq23.

TODAS AS MENSAGENS IRÃO PARA 
PRAGA?
Esperamos que sim, mas não podemos 
garantir que todas as mensagens 
sigam para Praga. Durante o mês de 
Março haverá por parte da equipa da 
representação portuguesa um processo de 
escolha e tradução (quando necessário) das 
mensagens que seguirão para Praga.

O QUE É QUE PODEM SER AS 
MENSAGENS?
As mensagens terão de estar em pequenos 
pedaços de papel (poderão ter a forma de 
texto, imagem ou desenho), ou ser objetos 
de pequena dimensão. Para testar se a 
dimensão da mensagem é certa, terá de 
caber na abertura da caixa de recolha.

QUANTAS MENSAGENS PODERÁ UMA 
PESSOA DEIXAR?
Todas as que queira, consciente de que 
poderá não ver todas selecionadas.

É PRECISO ASSINAR AS MENSAGENS?
Não, as mensagens devem ser anónimas.

MAS EU NÃO PREVEJO O FUTURO
É mais fácil do que parece. Tenta!

DÚVIDAS? SUGESTÕES? PROPOSTAS?
A equipa responsável pela Representação 
Oficial Portuguesa na Quadrienal de Praga 
2023 está disponível através do contacto 
metadedosminutos@teatrodacidade.pt
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