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Projecto Cagliuso

Outubro 2007  
Espectáculo   
Teatro Taborda, Lisboa

Dezembro 2012 
Espectáculo  
Fórum Romeu Correia, 
Almada

2007   
Espectáculo  
TEUC, Coimbra

2007  
Espectáculo  
Teatro O Bando,  
Palmela

Cagliuso é uma proposta de teatralização de narrativas infantis 
para dois públicos. Partindo de diferentes versões do “Gato das 
Botas” de Perrault – “Cagliuso” é o título de uma das mais antigas, 
aparecendo no Il Pentamerone (1634-6), de Giambattista Basile – 
construímos três núcleos dramatúrgicos que combinamos para 
compor cada versão do espectáculo: Mestre Gato, para crianças 
de seis anos, e Miss Puss, para adultos. No que é que se traduz, 
cenicamente, pensar um terreno vizinho à infância e a maiores de 
12 anos? Que expectativas terá cada um dos públicos? O que fica, 
para uns e para outros, fora de cena?

Mestre Gato

A primeira proposta, Mestre Gato, privilegia um diálogo burlesco 
com as moralidades da narrativa de Perrault e é orientada para 
crianças na faixa etária dos seis anos. Depois do final da história 
proposto, faz-se um convite à negociação e reinterpreta-se o de-
senlace.

Miss Puss

A segunda proposta, Miss Puss, explora a estrutura em quadros dos 
contos fantásticos e o contraponto entre a versão de Perrault e a de 
um grupo no qual a narrativa se estende para além do casamento 
do Rapaz com a Princesa. Ainda a gata, a gazela ou a raposa esta-
rão na sobra do gato das versões mais difundidas? E para quê um 
par de botas? E como nos interessa a moral da história? 


