
Traviata Periódica, apresentado neste Dia da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é um excerto adaptado do 
espectáculo O Bairro da Tabela Periódica, que a Marionet estreou em 
Setembro deste ano, a partir do livro homónimo de Manuel João Monte. 
O espectáculo já passou por três cidades, Oeiras, Coimbra e Porto, e teve 
mais de 3200 espectadores.

Em O Bairro da Tabela Periódica, a acção divide-se entre uma reunião de
condomínio (do Bairro) da Tabela Periódica - numa analogia entre blocos de
elementos e blocos de apartamentos - e uma sala de aula de físico-química, 
do 10º ano. 

Nesta adaptação poderão assistir a uma das cenas na sala de aula onde, 
de forma divertida e construtiva, se fala de química, se abordam temas da 
actualidade, se revê a história e se canta ópera.
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Traviata Periódica

Ficha artística e técnica

Texto: Manuel João Monte

Encenação e adaptação: Mário Montenegro

Intérpretes: Diana Narciso - Rita | Filipe Eusébio - Tomás | Mafalda Canhola 

- Sofia | Miguel Lança - Pedro | Nuno Geraldo - Bruno | Pedro Lamas - João | 

Tânia Cardoso - professora

Cenografia, figurinos, adereços: Pedro Andrade

Produção: Francisca Moreira e Beatriz Sousa

MARIONET

Criada no ano 2000, a Marionet é uma companhia de teatro de Coimbra 
com um trabalho continuado de cruzamento das artes performativas com a 
ciência. Desenvolve criações artísticas originais a partir de temas científi-
cos, realiza investigação na área da intersecção artes performativas-ciência, 
promove trabalhos artísticos colaborativos com cientistas, participa em 
projectos de formação avançada em centros de investigação científica e está 
envolvida em projectos de ciência participativa.
Em 2010 foi seleccionada para companhia residente, durante sete meses, 
no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, 
no âmbito do Programa Rede de Residências da DGArtes e Agência Ciência 
Viva. Desde então a companhia tem colaborado com este centro de investi-
gação em actividades de promoção da ciência, no seu programa de formação 
avançada em biologia experimental e biomedicina na área de comunicação 
da ciência, assim como em vários projectos artísticos.
Em 2012 iniciou o Centro de Documentação em Artes Performativas e Ciên-
cia, um repositório de peças teatrais e ensaios sobre o cruzamento entre 
estas duas áreas do conhecimento. Em 2015 a actividade da companhia foi 
financiada pelo cientista e escritor norte-americano Carl Djerassi. Destaca-se 
também, entre 2009 e 2016, a participação na Noite Europeia dos Investi-
gadores, em parceria com o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, 
com a criação de peças de teatro em colaboração com cientistas.
A Marionet é financiada, desde a sua fundação, pelo Município de Coim-
bra, e vem estabelecendo colaborações com diversas entidades das artes e 
ciências. É actualmente também financiada pela Direção-Geral das Artes no 
âmbito do Programa de Apoio Sustentado à actividade artística profissional.

Informação adicional e com mais detalhe sobre as nossas produções e activi-
dades disponível em: www.marioneteatro.com 


