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O Festival Internacional de Gigantes

é hoje um projecto artístico e cultural

que expressa na sua concepção,

construção e vivência, o princípio

da partilha e o da identidade de toda

a comunidade cultural de Pinhal Novo.

A organização deste Festival em forma

de parceria tem reforçado os novos

caminhos e a afirmação deste evento

que agora perfaz dez anos

de realização.

Iniciativa singular no panorama

nacional na promoção da cultura

popular e tradicional, procurou sempre

concretizar de modo pleno o diálogo

criativo entre a tradição

e a modernidade.

Hoje, o FIG abre portas a um mundo

mais alargado das culturas e com elas

se vai encontrando em caminhos

de futuro.

A Presidente da Câmara Municipal

Bem-vindo ao FIG 2005



Bem-vindos à 5ª edição do FIG

e 10º ano de encontro com as culturas.

Chegados ao 5º FIG será justo afirmar que

o Festival Internacional de Gigantes encontrou

novos amigos de partilhas, muitas, na promoção

da cultura dos povos.

Sempre foi convicção e filosofia deste Festival

que a pretexto do convívio com as expressões

cruzadas entre arte tradicional e criações

contemporâneas chegaríamos a muitos lugares

de afinidades e de identidades partilhadas na sua

diversidade. Por outro lado, o FIG afirmou-se

progressivamente na comunidade local tomando

como seus os afectos a magia e a festa

que o FIG é.

Os primeiros passos na constituição de uma rede

de eventos de promoção da cultura popular

e tradicional e o alargamento dos parceiros

organizadores do Festival continuam o estímulo

deste projecto que toma as ruas de Pinhal Novo

de dois em dois anos.

Na Festa das multiculturas, desta vez o Sul

é a casa da programação.

O Sul da Europa diversa, do Atlântico cultural

e do Magrebe de aromas que reconhecemos.

Ao Sul nos encontramos.

A Organização



A Câmara Municipal de Palmela integra as

Redes das Cidades Saudáveis e de Cidades

e Vilas com Mobilidade para Todos.

A acessibilidade e a mobilidade para todos

é hoje um imperativo de ordenamento e deve

ser um objectivo das sociedades modernas.

Cumprindo o espírito de Festa mas igualmente

solidário o FIG associa-se, ainda que

seguramente aquém de possibilidades futuras,

a este desafio de garantir as melhores

condições de mobilidade a todos que o visitam.

A organização procurou eliminar habituais

barreiras físicas na arquitectura do espaço,

bem como garantir um posto de acesso

à informação digital a pessoas com deficiência,

recorrendo para tal a software e hardware

adequados.

Como primeira experiência é seguramente

uma convicção de que os eventos culturais

devem simultaneamente traduzir o respeito

pelos valores de liberdade e de igualdade

de oportunidades.

FIG - Festival Acessível

REDE NACIONAL
DE CIDADES E VILAS
COM MOBILIDADE
PARA TODOS



Fruto da aposta da Câmara Municipal de Palmela

na promoção e incentivo ao desenvolvimento

associativo cultural do Concelho de Palmela, através

da realização de acções de formação de percussão

em 1997, tem origem em 1998, a orquestra

de percussão Bardoada – O Grupo do Sarrafo.

Tendo como principal objectivo o seguimento

de uma linha de cariz tradicional e também pela sua

forte ligação ao FIG, apostou-se na construção de

Gigantones, existindo hoje no seio da Associação

quatro bonecos, dois representativos da História

do Concelho, o “Cavaleiro da Ordem de Santiago”

e a “Moura Encantada”, e os outros dois a imagem

do cartaz do Festival, a “Mariana” e o “Talau”, que

acompanham a orquestra nas suas deslocações

a outros festivais em Portugal e Espanha.

Ainda, e numa perspectiva de não perder uma

tradição existente no Concelho de Palmela,

lançámos a formação em Gaitas de Foles Galega,

em conjunto com a Câmara Municipal de Palmela.

Finalmente, a escola de percussão infantil,

actualmente com mais de 50 formandos entre

os 8 e os 12 anos de idade começa a dar os seus

frutos. Alguns deles já hoje fazem parte

da orquestra principal.

Bardoada – Grupo do Sarrafo

Bardoada
como parceiro FIG

Parceiros



O FIG – Festival Internacional de Gigantes

(e Artes de Rua), vai já na sua 5ª edição!

O ATA – Acção Teatral ARTIMANHA, esteve

sempre presente como participante e este ano,

pela 2ª vez também como parceiro

na organização.

O orgulho de sermos parceiros é reforçado pela

ideia de que foi graças ao aproveitamento que

tivemos das acções de formação patrocinadas

pela CMP que permitiu que a semente

germinasse e a “árvore” se desenvolvesse.

Para o ARTIMANHA, o FIG é um festival diferente

dos demais, é assim como uma montra onde

tudo o que desejamos está lá:

- Teatro, Música, Gigantes, Marionetas

e tudo o mais que imaginar se queira.

É já incontornável como acontecimento,

quer para o Pinhal Novo assim como para

toda a zona limítrofe.

De dois em dois anos é BOM rever e arranjar

novos amigos.

Temos a certeza que o público, destinatário

máximo, reconhecerá o nosso esforço e que mais

uma vez dirá PRESENTE.

ATA – Acção Teatral ARTIMANHA

ATA
como parceiro do FIG

A Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil

completa em 2005 dezasseis anos de actividade para

e com a população juvenil de Pinhal Novo, nas áreas

da Música Moderna, da Fotografia, da Cooperação

Internacional, do Voluntariado, da Ocupação dos Tempos

Livres, do Desporto, da Prevenção Primária,

da Animação de Rua, da Multimédia, da Internet

e da Banda Desenhada. Estas três últimas vertentes

serão o nosso contributo enquanto parceiros

do Festival Internacional de Gigantes.

Como o mais jovem parceiro deste Festival – O FIG – só

nos podemos sentir orgulhosos pela oportunidade de dar

o nosso contributo na construção de mais uma edição.

Com características de cruzamento entre as Culturas

Tradicionais e as Artes de Rua mais contemporâneas

estamos em crer que o FIG é um projecto permeável

à absorção das nossas propostas: a 9.ª Arte – a BD –,

a Multimédia e a Internet e ansiamos por trazer às ruas

de Pinhal Novo este novo desafio para nós, em conjunto

com a Câmara Municipal de Palmela, a Bardoada e o ATA.

Saudações Juvenis a todos!

A Associação Juvenil COI

Associação Juvenil COI
como parceiro do FIG



atrote



Trupilariante
1 Julho - 22h30
Polidesportivo - Espaço Infantil

O Detective das Estrelas
Portugal - Circo

Um novo espectáculo do Novo Circo que mais

uma vez apresenta uma aventura dedicada a

toda a família, com muita cor, alegria, fantasia e

interactividade com público.

Se no espectáculo “O Rapto da Estrela” co-

nhecemos Djabak, o rival de Ozamiz, também

ficámos a saber que no fim foi banido para um

buraco negro, abandonando assim a bela

Lindoca no seu Circo das Marionetas. Esta nova

aventura narra as peripécias desta formosa

donzela que procura o seu príncipe encantado

pelos meandros do submundo, acompanhada

pela Secretária do Detective das Estrelas...

Gog i Magog
1 Julho - 23h00
Itinerário 1

Gran Kalum
Catalunha - Teatro de Rua

A natureza não é uma herança dos nossos avós, é património dos

nossos filhos.

O Gran Kalum recolheu o testamento do século XX para entregá-lo

aos que hão-de construir o século XXI. Um testamento pleno de

ambições e imaginação que tomam as ruas.

O clã do Gran Kalum revoluciona quando quer transgredir e deteri-

orar o seu habitat natural. Assim começa uma viagem alegórica

que pretende fazer chegar uma mensagem ecológica  aos deuses

do século XXI: vocês.

Autor: Gog i Magog

Direcção: Jordi Pesarrodona

Co-direcção: Jordi Sacases

Música: Pitu Andreu

Figurinos e Cenografia: Empié i Carme Solà



Kukubiltxo
2 Julho - 17h30 | 3 Julho - 12h30
Polidesportivo - Espaço Infantil

Ekidazu
País Basco - Teatro de Rua

Ekidazu é o país dos burros, conhecidos em todo o planeta Animal

graças ao seu carácter alegre e ao seu gosto pela música.

A abertura de um grande centro comercial, pela marca Piztiaga &

Co. transtorna totalmente o modo de vida dos burros roubando-

-lhes o tempo, necessário para poder tocar música.

Graças à atitude divertida de Arantza os burros conseguirão dar-

-se conta da sua nova situação.

Producção: KUKUBILTXO Antzerki Taldea  S.C.L

Tipo de espectáculo: Títeres e teatro de animação

Público: Todos os públicos

Guião: Inspirado na  fábula

“Ekidazuko astasendia” de Mikel Zarate

Autores: Kirmen  Uribe, Josu Camara e Idoia Agirre

Música: Oskorri

Desenho de imagem: Marko Armspach

Cenografia: Quim Guixá, Iñaki Etxeandia y Kukubiltxo

Luminotecnia: Aitor Agorria

Guarda Roupa: Nati Ortiz de Zarate

Direcção: Josu Camara

Actores: Mari Feli Etxeandia, Iurgi Etxebarria, Aitor

Ormaetxea, Javier Obregón, Elene Sustatxa

Técnico de som: Pablo Lasa

Técnico de luz: Tarima

Teatro Experimental
de Lagos
2 Julho - 18h00
Espaço B - Praça da Independência

As Mil e Uma Noites
Portugal - Teatro

Receita 1001 Noites...

Pegue em três belas irmãs, um príncipe com pouca sorte e

um carregador irritado. Misture tudo muito bem num merca-

do agitado e junte um mendigo misterioso. Deixe apurar até o

génio vir ao de cima. Sirva ao natural e desfrute!

Autor: Pedro Tomé

Sonoplastia: Pedro Tomé

Adereços: Pedro Tomé

Figurinos: Teatro Experimental de Lagos

Actores: Carmen Morais, Daniel Rodrigues, David

Veloso, Elisa Merkens, Joana Tempera e Sadie Myers



Neocirka
2 Julho - 19h00
Estação Velha

Pão e Circo
Portugal - Novo Circo

Espectáculo de deambulação com as perso-

nagens de Pão e Circo, inspirado nas antigas

tradições dos saltimbancos.

Estes quatro seres viajam no tempo e prolon-

gam-se no espaço, cruzam as suas histórias

de viagens interiores, reencontros mágicos de

deuses e elementos.

Grupo Teatral
de S. Gonçalo
2 Julho - 19h30
Polidesportivo - Espaço Infantil

Teatrinho
Funchal, Portugal - Teatro

Teatrinho, de recolha colectiva, é apresentado por uma simpática e bonita Boneca

que conta o desenrolar das histórias, que são uma compilação de vários textos.

Espectáculo destinado aos públicos infanto-juvenis e às suas famílias, com uma

forte componente lúdica e pedagógica onde a preservação das plantas e animais e

a amizade entre as pessoas são a mensagem central.

História com Palhaços é a primeira história e aborda a matemática, ginástica e nú-

meros pedagógicos, alertando para a preservação do ambiente, aproveitando para

mostrar às crianças que os palhaços existem fora do circo, sendo eles muito imagi-

nativos, capazes de encantar, distrair, ensinar e conquistar todos com a sua Arte.

A segunda história Os Diabinhos num Saco, conto tradicional da Madeira, cinco

meninos endiabrados, muito malandros e mal comportados, não deixam descansar

um pobre homem que tenta dormir...

As Feiticeirinhas, a última história deste Teatrinho, também conto tradicional

Madeirense, pretende despertar nas crianças o interesse pelos saberes do passa-

do, transportando-as para um mundo mágico e de faz de conta onde participam

feiticeiras, um diabo e dois gibas.



As Avózinhas
2 Julho - 20h00
Anfiteatro

O Quintal
Portugal - Teatro

Este grupo nasceu no âmbito de uma acção teatral no

Natal de 2002, com mulheres da Associação de Idosos de

Palmela, com a direcção de Dolores Matos. Este projecto

aproveita e desenvolve a grande juventude e entusiasmo

destas mulheres que abraçam o teatro para viver mais in-

tensamente as suas vidas. Em 2003, apresentaram no FIAR

o espectáculo “O Caldo Entornado”, dirigido por Antónia

Terrinha e Dolores Matos, com texto de Alexandrina Perei-

ra. Já em 2004, apresentaram “O regresso das avózinhas”,

acolhido com enorme êxito.

Uma abordagem poética ao universo feminino – da terra,

do uso que as suas mãos dão às matérias, das suas me-

mórias, da sua maneira de ver o mundo. Com a alegria e

ternura que é só delas.

O Quintal foi estreado no âmbito do FIAR 2004.

Música: Jorge Salgueiro

Direcção: Dolores Matos

Intérpretes: Alexandrina, Deolinda, Josefina,

Cristina, Lúcia, Violante, Piedade, Assunção e

Maria Elvira

ATA – Acção Teatral
Artimanha
2 Julho - 21h00
Itinerário 1

“...Ontem, não vi!...
Hoje, não ouço!...
Amanhã, não digo nada?...”
Portugal - Teatro

O ATA – Acção Teatral Artimanha, grupo de teatro amador de Pinhal

Novo, traz desta vez ao FIG uma animação com base no referencial

dos Gigantes Tradicionais.

A partir da construção de máscaras volumétricas o espectáculo

constitui-se numa coreografia, onde a figura gigante é o elemento

central, culminado numa animação original onde as imagens sur-

preendem pela sua plasticidade.

Espectáculo com criação de Delfim Miranda com o grupo ATA.



Marimbondo
1 Julho – 21h00
Itinerário 1

Miss Easy
2 Julho - 21h00 | 3 Julho - 11h00
Polidesportivo – Espaço Infantil

Circo Máximo
Portugal - Circo

Miss Easy

O Trio Pedalo é um antigo triciclo de deficientes totalmente adaptado e remodelado de forma a transportar toda a banda. Este engenhoso

veículo e as suas ocupantes surpreenderão os seus convidados. Elas trazem-vos o easysom (dixie, fifties blues e originais). Baseado em

bateria, sax barítono, sax soprano, cavaquinho, canto, tábua de lavar roupa, harmónica. Figurinos : Sevilhanas, Tias de Cascais, Primas do

Ballet e Banda dos Cus.

Circo Máximo

Imagine uma tenda de circo. Agora imagine essa tenda , em versão mini, com mais ou menos 3 metros de diâmetro. Dentro dela caberão

um máximo de 7 espectadores...E a que assistem? A um completo programa de números de circo feito com actores e marionetas! Mas

todas essas marionetas são, na realidade, bananas. Leu bem, bananas. A banana equilibrista, a banana bala, a banana palhaço. No meio

de tudo isto, não se espante se no final o convidarem para tomar um delicioso batido de banana. Duração de cada apresentação dentro

da tenda 12 minutos. Cá fora, claro, todo o alarido de “Venham ver, venham ver, o maior espectáculo do mundo!”



Hortzmuga Teatroa
2 Julho - 23h00
Itinerário 2

Rekolore
País Basco - Teatro de Rua

Avanti rekolore, resopla, turba,
asusta.brinca la tromba, conga.inmensa
festa, sesga la testa.

Rekolore é um grande espectáculo de rua, uma festa

itinerante com o objectivo de perturbar a “normalidade” do

meio urbano e alcançar momentos comunicativos e conta-

giosos.

Uma proposta em que uns seres estranhos, carregados de

energia e emoções primitivas, nos convidam, ao som de

música original e de uma produção “colorida”, para a dan-

ça, a loucura, para o desfrute mais elementar e genuíno: a

Alegria.

Público: todos os públicos

Duração: 50 min

Idioma: universal

Actores: Arantza Goikoetxea, Argia

Gardeazabal,

Maria Urzelai, Gorka Urrutibeaskoa, Iñaki

Aginaga, Felix Blanco, JL Galvan,

Alberto Quintana, Sonia Villamor, Gorka

Zero, Raúl Cancelo

Música: David Otaegi, Ibon Agirre

Direcção artística: Hortzmuga

Criação, direcção e produção: Hortzmuga

Sarruga
2 Julho - 23h45
Itinerário 1

Insectos
Catalunha - Teatro de Rua

Sarruga é uma companhia com 10 anos, nasceu em 1994,

fruto de uma inquietude e uma energia muito pessoal, motiva-

da por Pakito Gutiérrez, o director e criador. A decisão de fazer

espectáculos de rua surgiu a partir de uma ideia muito clara:

fazer Gigantes esses pequenos insectos que apaixonam o seu

criador.

Insectos

Uma sucessão de máquinas em movimento e a harmónica

combinação musical provocam uma explosão de sensações

que nos levam a viver intensamente durante uma hora como

se fossemos o insecto mais insignificante. Deste modo, a troca

de papeis torna-se mais visível do que os esquemas de con-

duta do seu mundo e formam também parte do nosso.

Uma louva-a-deus percorre a rua e uma mariposa de 10 me-

tros esvoaçam sobre as nossas cabeças. Traz-nos à ideia o

mundo ao contrário, a realidade inverte-se e passamos a ver

como um insecto é 10 vezes maior que o Homem.



Escola Secundária
de Pinhal Novo
Dia 3 - 10h00
Auditório Municipal Pinhal Novo

Contradições
Portugal - Teatro

Espectáculo criado a partir de improvisações no âmbito

da disciplina de Oficina de Teatro. Diferentes personagens

cruzam-se em diversas situações do quotidiano. A figura

de Manuel da Rosa - Personagem sempre ausente, mas

constantemente citado - serve como elemento de ligação

entre os diferentes quadros dando-lhes um fio condutor.

Ainda assim, a peça mantém um carácter fragmentário

com cada cena a reclamar para si uma idéia de unidade o

que permite aos alunos/actores a possibilidade de impro-

visarem e recriarem toda a história...

PIAN
Projeto Integração
de Atores do Nordeste
3 Julho - 21h00
Espaço B – Praça da Independência

Caetana
Brasil - Teatro

CAETANA é um espectáculo experimental que se renova a cada encontro

com o espectador, que fala nas imagens, nas palavras, nos sons e no

imaginário, a linguagem poética do humano, o Nordeste renovado na cena.

CAETANA é teatro de Celebração, de Encantamento e Diversão.

A encenação resgata elementos do teatro das tradições populares e trans-

forma-os em linguagens renovadas de contemporaneidade.

Na peça, Lívia Falcão “encarna” Benta, uma rezadeira que, depois de

indicar o caminho do além para várias almas perdidas, se vê diante do

seu próprio encontro com a CAETANA, a morte, interpretada por Fabiana

Pirro.

Chegando ao Reino do Invisível, Benta reencontra as almas anteriormen-

te encomendadas por ela que aparecem em forma de bonecos.

Um Espectáculo de Moncho Rodriguez

Com Lívia Falcão e Fabiana Pirro

Textos de Weydson Barros Leal e Moncho Rodriguez

Dedicado a Paulo Falcão (in memorian)



PIA
Projectos de Intervenção
Artística
3 Julho - 22h00
Estação Velha

Hacker
Portugal - Teatro de Rua

O Planeta Terra é habitado por uma vasta comunidade biológica com um com-

plexo sistema de partilha e distribuição de energia entre as diferentes formas

de vida.

Um dos modos pelos quais os organismos conseguem a sua porção de ener-

gia é o parasitismo.

Estes seres têm ânsia de poder, sequestram-nos a energia viva, exploram todo

o ecossistema e dominam a biosfera, absorvendo as expressões e os olhares

por onde passam.

Criação/Produção: Pia – Projectos de Intervenção Artística

Encenação e Direcção de Actor: João Saraiva

Direcção Técnica: Pedro Leal

Cenografia: Pedro Leal / Ricardo Mondim

Figurinos: Pedro Leal / Yolanda

Iluminotecnia – Marco Brinca / João Leal

Sonoplastia: Álvaro Presumido

Actores: Mafalda Cabral, Helena Oliveira, João Saraiva,

Marco Brinca, Ricardo Mondim, Pedro Leal, Álvaro Presumido

Produção Imagem: Vitor Dimas / Patrícia Carmon

n
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Teatro e Marionetas
de Mandrágora
1 Julho - 22h00
Auditório Municipal Pinhal Novo

Histórias da Velha Aldeia
Portugal - Marionetas

Histórias da Velha Aldeia é um espectáculo que alia o actor às

marionetas. É um espectáculo que vai ao encontro das nossas

raízes culturais populares.

À volta da lareira os velhos contam histórias. “Stoicea, um jovem

pastor, vai à procura da fortuna, encontra-se sob a forma de um

sonho, mas pela maldição da lagoa encantada fica eternamente

preso ao moinho”. (Conto Tradicional Romeno).

Neste espectáculo os actores e manipuladores fundem-se para

criar um ambiente mágico apoiado também na música tocada ao

vivo, estruturando assim um ambiente que fixa o público na ima-

gem da marioneta que parece por momentos viver.

Interpretação : Clara Ribeiro e Filipa Alexandre

Desenhos: André Cassiano

Apoio à Construção do Espectáculo: Neusa Fangueiro

e enVide neFelibata

Música Cénica: Hugo Morango

Desenho e Operação de Luz: José Carlos Machado

Fotografia: enVide neFelibata

Grupo de Teatro
dos Serviços Sociais
Município de Palmela
2 Julho - 10h00
Auditório Municipal Pinhal Novo

Zé das Moscas
Portugal - Marotes

O nosso “Era uma vez...”, agora apresentado, é uma viagem entre

figuras (Marotes) que reporta à memória dos Robertos que muitos

de nós gostamos de lembrar. Esta história fala-nos de uma figura

do povo, das suas peripécias, evocando também outras figuras e

suas profissões.

O espectáculo “Zé das Moscas” de um texto de António Torrado

lembra muito as histórias que os nossos avós guardam e que nos

contam ao longo dos tempos.

Os Marotes são figuras de raiz tradicional, misto de Robertos e

Cabeçudos e que, até há poucos anos, estiveram à beira de perder

memória.

Com técnicas de construção tradicional, os Marotes são contado-

res de histórias, dançarinos de músicas de trás das montanhas da

imaginação.



Teatro Marionetas
de Lisboa
2 Julho - 12h30
Auditório Municipal Pinhal Novo

Contos do Mundo
Portugal - Marionetas

“Contos do Mundo” é mais do que um espectáculo é um projecto a desen-

volver e a realizar nos próximos anos a partir do imaginário e património

colectivo dos contos populares da cultura lusófona e da cultura universal.

Tem como objectivo contribuir para o imaginário contemporâneo numa pers-

pectiva lúdica, tendo como alvo principal os públicos infanto-juvenis, privile-

giando a formação de públicos.

O primeiro espectáculo “Contos do Mundo” tem como base os contos de H.

C. Andersen (1805-1875) “A Menina dos Fósforos” e “O Patinho Feio” numa

antítese da Vida e da Morte, tema sempre tão presente na obra deste autor

dinamarquês, cujos 200 anos do seu nascimento ocorrem este ano.

Funis, regadores, caixas, cestos de vime, compressor de ar, escovas, são

alguns dos elementos que assumirão as personagens de Menina, Avó, Pati-

nho, Ganso, Galinha, Cão, etc.

Adaptação: José Ramalho e Jorge Barata

Encenação, Cenografia e Marionetas: José Ramalho

Construção de Marionetas: José .Ramalho e Cristina Pereira

Actor-Marionetista: José Ramalho

Narradora: Cristina Pereira

Teatro Marionetas
do Porto
2 Julho - 19h00
SFUA

História da Praia Grande
Portugal - Marionetas

Numa praia de um mar distante, uma fronteira de ro-

chas negras divide dois territórios. No lado oeste vive

uma colónia de pinguins, no lado este vive uma coló-

nia de pelicanos. A relação entre estes povos é muito

pouco pacífica e um dia uma guerra terrível rebenta. O

jovem pinguim Matias, com o seu espírito inconforma-

do, e o seu amigo pelicano Gabriel, que vive um inten-

so caso de amor, partem em busca do peixe da cabe-

ça de ouro. Um enigma mágico resolvido e sete dias

de fome conduzem finalmente a um acordo de paz

celebrado entre os chefes das duas colónias: O Pin-

guim Imperador e o Pelicano Real. Uma bela festa

tem lugar na Praia Grande e Gabriel reencontra a sua

amada.

Uma história de amor em tempo de guerra.



Jordi Bertran
2 Julho - 22h30
Auditório Municipal Pinhal Novo

Antologia
Catalunha - Marionetas

Sete episódios músico – plásticos – teatrais para marioneta

compõem um espectáculo fascinante.

O movimento, o detalhe insinuante e o gesto orgânico produ-

zem um magnetismo hipnótico.

O espectáculo está dividido em sete sketchs. Em cada um

podemos ver uma marioneta que representa um persona-

gem. Umas são conhecidas e universais e outras são inspira-

das no mundo do circo e do teatro.

Manipulação: Jordi Bertran

Cenografia: Jordi Bertran e Teia Moner

Direcção: Jordi Bertran

Figurinos: Lolín Fernández

Técnica: de fios

Teatro Brinca
3 Julho - 12h00
Auditório Municipal Pinhal Novo

Tempo de Xácaras
Portugal - Teatro | Fantoches

O fascínio de pisar o palco e a acção de representar, alimentam o

elenco infantil do Teatro-Brinca em mais esta aventura teatral, onde

continua patente o prazer de realização através do teatro, desta

vez num espectáculo inteiramente dedicado às crianças.

Cinco actores com as idades compreendidas entre os 8 e 10 anos,

vão guiar as crianças presentes no público, na descoberta do

termo Xákaras, e ainda o peso que esta palavra tem, a sua origem

e quanto importante se transforma quando convertida para o

mundo infantil.

Poesia, dança, cantigas, fantoches e representação vão fazendo

a ligação de um percurso em palco, com animação, criatividade,

pedagogia e emoções que acreditamos envolver todo o público

presente durante os quarenta minutos de ACÇÃO TEATRAL.

Actores: Carina Nunes; Gonçalo Jorge; Luís Filipe;

Miguel Loureiro; Tatiana Fernandes

Original e Encenação: José Almeida

Cenografia, Cartaz e Folheto: Alberto Jorge Pereira

Luz: Luís Silvestre

Som: Tiago Jorge

Costureira: Teresa Pinto

Contra-Regra: Filipa Daniel

Auxiliar-Camarim: Vera Mendes
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Kambala
1 Julho - 21h30
Tenda Árabe

Música e Dança do Magrebe
e Médio Oriente
Síria, Marrocos e Sudão - Música

Salagh Sabbagh - darbouka

Wafir Sheik - acordeão e alaúde árabe

Jamila Gamhi - voz

Ana Saeeda - dança oriental

Taraf Goulamas
1 Julho - 22h00 | 2 Julho - 21h45
Itinerário 1

Fanfare Culinaire Tzigane
França - Teatro | Música

Os pés no sul, a cabeça nos Balcãs, uma banda de oito músicos deci-

didos a partir à conquista de todos os seres humanos.

Taraf: nome de origem romena, orquestra de vila, tribo de músicos.

Goulamas: significa em romeno artista de excepção.

Composição: Caracoletas, tubas, alhos, violino, percussões, tomates,

saxofone, ervas aromáticas e clarinete.



Uxu Kalhus
1 Julho - 23h45
Palco da Independência

Música e Dança Tradicional
Portugal - Música | Dança

Tendo uma abordagem muito própria do mundo da música e da

dança tradicional, este grupo consegue cativar tanto o público mais

novo como o mais velho, mantendo vivos certos aspectos da nos-

sa cultura que merecem ser preservados.

UXU KALHUS são um projecto de pesquisa de música tradicional

portuguesa e europeia que funde uma linguagem musical mais con-

servadora com uma linguagem mais actual. Têm como objectivo a

divulgação das danças tradicionais, animando bailes em que estas

são de novo descobertas, muitas vezes ensinadas ao público du-

rante o próprio baile.

Celina Piedade - Acordeão e voz

Eddy Cabral - Baixo

Miguel Casais - Bateria

Nuno Patrício - Percussões

Paulo Pereira - Flautas e voz

Vasco Casais - Guitarras e Bouzouki

Lisou Guerbigny – Workshop de Dança tradicional

Clube Amigos
de Todas as Cores
2 Julho - 11h30
Polidesportivo - Espaço Infantil

Danças Africanas e Orientais
Portugal - Dança

O Clube Amigos de Todas as Cores, da Escola E.B. 2/3

José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, é um espaço de

âmbito multicultural com actividades na área artística, no-

meadamente nas danças do mundo.

Responsável pelo Grupo: Marta Lagartixa

Coreografia das Danças Orientais: Filipa Matos

Alunos participantes: Andreia Tomé; Andreia

Zeferino; Carolina Calmão; Carina Fernandes;

Catarina Caixeira; Cristina Constantinova; Dé-

bora Santana; Elmisa Vieira; Iris Gomes; Joana

Santos; Mariana Calmão; Marisa Cidade; Patrí-

cia Arranja.



MU
2 Julho - 21h00
Palco da Independência

Mundanças
Portugal - Música

Os MU juntam-se para dar vida a instrumentos e ritmos de várias latitu-

des, onde os sons se fundem numa linguagem universal.

Músicos oriundos de várias formações musicais recorrem aos sons do

mundo utilizando instrumentos tradicionais como o didgeridoo, a tabla, o

violino, o acordeão entre outros.

Desde que nasceram os MU já participaram em vários festivais de projec-

ção nacional como o Andanças, o Trebilhadouro, o Festival Etnias e re-

centemente foram seleccionados para a final do concurso Arribas Folk

(Sendim, Terras de Miranda) onde alcançaram o primeiro lugar cujo prémio

é a participação no Festival Intercéltico de Sendim.

Osga - osgofone, didgeridoo, bombo, tarola, flauta, serrote

musical, colheres, ferrinhos, pandeireta, bilha

Nuno - dholak, pandeiro, ferrinhos, vieiras, tabla, adúfe,

recoreco, prato chinês, splash

Diana - violino, voz, dança

Sophie - acordeão, voz, dança

Amy - viola de arco, voz

Sara - contrabaixo

Altair Ensemble
2 Julho - 23h00
Tenda Árabe

Música e Dança do Magrebe
e Médio Oriente
Marrocos - Música | Dança

Altair baseia o seu estilo na especial sensibilidade

interpretativa dos seus componentes e na originalidade

dos seus arranjos, que tentam expressar os temas musi-

cais dentro de uma dimensão emocional e espiritual.

A instrumentação do grupo é a tradicional: alaúde e kanún

como instrumentos melódicos, a voz como indicativo de

subtilidade modal destas músicas, e as percussões tradi-

cionais do mundo árabe: darbouka, bendir e tar, tudo

manejado com elegância e subtileza.

Altair conta com a intervenção de uma bailarina de dança

oriental (Dança do ventre), logrando-se assim um espec-

táculo repleto de colorido e beleza que transmite a sensu-

alidade do baile unido à música.



Dançarte
3 Julho - 09h00
Palco da Independência

Aula de Movimento ao Ar Livre
Portugal - Dança Terapia

A DançArte em parceria com a Câmara Municipal de Palmela, volta a

oferecer à comunidade, Aulas de Movimento ao ar livre.

Destinam-se a pessoas interessadas no seu bem estar físico e psíqui-

co, a partilhar momentos lúdicos e agradáveis mas também de refle-

xão sobre a importância do seu corpo no dia a dia.

Propõe-se, como temática principal, a dança para uma vida mais sau-

dável ou até mesmo como terapia para determinados problemas, uti-

lizando uma maneira diferente de dançar – dança terapia.

Um convívio informal, para todas as idades, onde todos têm um espa-

ço próprio e um ritmo adequado à sua vontade e aos seus limites.

Terrakota
3 Julho - 22h30
Palco da Independência

Húmus Sapiens
Portugal - Música

Da TERRAKOTA germina uma música orgânica enraizada

na África negra, que bebe sonoridades do Sahara, das

Caraíbas, das Índias, do Ocidente e cresce sob o sol

Jamaicano

Três anos resumidos no sabor destas palavras ao som da

música dos TERRAKOTA nos muitos concertos feitos em

grandes festivais, em aldeias remotas, em Terras de Portugal,

Espanha, França e Itália...
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Ida e Volta
Portugal - Gigantes

Fundada em 1996, por um grupo de pessoas

ligadas ao ensino e animação cultural e artísti-

ca, Ida e Volta – Associação Cultural e Artística,

iniciou um projecto associativo com o objecti-

vo de promover actividades culturais e artísti-

cas, acções de formação nas áreas musical,

expressão plástica e dramática e projectos de

intercâmbio associativo. Promotora do Encon-

tro Internacional de Gigantones e Cabeçudos

em Braga, Ida e Volta é companheira do FIG

desde a sua 1.ª edição.

Associação
Tradições
Açores, Portugal
- Gigantes e Cabeçudos

Este projecto nasceu em 2004, após

uma formação de construção de for-

mas animadas tradicionais.

O grupo é actualmente constituído por

18 elementos sendo: duas gaitas de

foles, três bombos, três caixas e dois

timbalões que constituem a compo-

nente musical, sendo a componente

“teatral” composta por dois Gigantes

e quatro Cabeçudos.

Canto D’Aqui
Portugal - Música Tradicional

“A génese da música tradicional é a expressão

da própria vida dos homens, do seu trabalho, da

família, da ocupação dos tempos de lazer e, es-

sencialmente, da comunicação com os outros.

A música exprime, sobretudo, a identidade cul-

tural de um povo.”

Bardoada
Pinhal Novo, Portugal
- Percussão e Gigantes

Bardoada – O Grupo do Sarrafo é um

grupo de percussionistas de Pinhal

Novo, que utiliza nos seus ritmos po-

pulares instrumentos tradicionais

como os bombos, timbalões e caixas.

Nascido em 1997 o grupo tem actual-

mente mais de 30 elementos e tem de-

senvolvido a sua actividade participan-

do em desfiles e espectáculos, tendo

uma média anual de mais de 50 actu-

ações.

O Bardoada tem igualmente levado os

seus gigantes, Talau e Mariana, até lon-

gínquas paragens em associação com

a divulgação da cultura tradicional e

popular.



Rancho Folclórico
da Casa do Povo
de Pinhal Novo
Pinhal Novo, Portugal
Tradicionais | Folclore

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo foi

fundado em 15 de Dezembro de 1986 com um grupo infantil

tendo, mais tarde, constituído o grupo adulto, e encontra-se

filiado na Federação de Folclore Português desde 1 de Julho

de 1997, orgulhando-se de ter sido o organizador da 1.ª Eira

Folclórica da Região Caramela em 1999.

O rancho é constituído por 30 bailarinos adultos, 32 infantis

e a Tocata é composta por três cantandeiras, dois acor-

deões, uma bilha, um reco, uma cana seca rachada, uma

gaita-de-beiços, ferrinhos e matráculas.

Os trajes reportam-se aos rurais do Séc. XIX.

Agrupamentos
de GIGANTES
TRADICIONAIS
As chamadas “Colles Giganteras” são uma presença habitual

no Festival Internacional de Gigantes.

Alguns dos Gigantes das regiões nossas  vizinhas são autênti-

cas Figuras do Património das diferentes culturas. Muitos são

os Gigantes que transportam consigo sons de identidades regi-

onais que através destes bailam a História e os Desafios dos

homens.

Gigantes e Cabeçudos de Ponferrada

Geganters de Vallgorguina

Amics dels Gegants de Matadepera

Colla Gegantera de Riudoms

Gegants de Manresa

Lancelot - Barcarrota



B•
D
. Associação

Juvenil COI
1, 2 e 3 Julho
1º Festival de BD do Pinhal Novo - Portugal

Numa tentativa de trazer ao concelho de Palmela e à freguesia de Pi-

nhal Novo as mais variadas formas de arte, proporcionando aos habi-

tantes o contacto com diferentes comunidades culturais e outras for-

mas de expressão artística, vimos propor a realização de um Festival

de Banda Desenhada.

O 1.º Festival de Banda Desenhada alia-se assim ao 5.º Festival Inter-

nacional de Gigantes, nos dias 1, 2 e 3 de Julho em Pinhal Novo, e os

objectivos primordiais são os de dar a conhecer o projecto Estúdio de

Banda Desenhada da Associação Juvenil COI e contribuir para a divul-

gação da 9ª arte e dos artistas nacionais e internacionais junto do gran-

de público.

Este Festival consiste numa área comercial – Feira BD –, duas Exposi-

ções de Originais BD, Workshops de BD, Sessões de Autógrafos com

autores, Lançamentos de Livros e Cinema de Animação.

(consultar programa próprio)



Amics dels Gegants de Matadepera - Catalunha
Associação Tradições – Açores, Portugal
ATA - Portugal
Bardoada – Portugal
Cenourinhas ATL - Portugal
Colla Gegantera de Riudoms - Catalunha
EB 2/3 Hermenegildo Capelo Palmela - Portugal
EB 2/3 José Maria dos Santos Pinhal Novo - Portugal
EB1 Lagoa da Palha - Portugal
Resistentes do Lau - Portugal
EB1 Pinhal Novo n.º 2 - Portugal
Escola Secundária de Pinhal Novo - Portugal
Gaiteiros da Carregueira - Portugal
Geganters de Vallgorguina - Catalunha
Gegants de Manresa - Catalunha
Gigantes e Cabeçudos de Ponferrada - Espanha
Gog i Magog - Catalunha
Grupo de Bombos da Casa do Minho - Portugal
Grupo Desportivo de Valdera - Portugal
Grupo Teatral S. Gonçalo – Funchal, Portugal
Grupo Teatro Serviços Sociais - Município de Palmela - Portugal
Ida e Volta - Portugal
Kukubiltxo – País Basco
Lancelot – Barcarrota - Espanha
Marimbondo – Portugal
PIA - Portugal
PIAN – Brasil
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo - Portugal
Sarruga - Catalunha
Teatro Brinca - Portugal
Teatro Experimental de Lagos – Portugal
Teatro Marionetas de Lisboa – Portugal
TELA - Portugal
Tocándar – Portugal

Grupos Participantes
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ORGANIZAÇÃO:
Câmara Municipal de Palmela
com Bardoada - o Grupo do Sarrafo,
ATA - Acção Teatral Artimanha
e Associação Juvenil COI

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL: José Calado Mendes

DIRECÇÃO: Alberto Pereira

CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO: Carla Prego, Maria Ana Judas, António Mestre
(CMP); João Figueiras, António Graça, Vera Braço Forte, José Negreiros
(BARDOADA); Paulo Bórgia, Sandro Espalha, Rui Guerreiro e Ana Guerreiro (ATA);
Pedro Taleço, Rui Malvarez e Diogo Valadas (AJCOI)

COORDENAÇÃO TÉCNICA : Carla Prego

COORDENAÇÃO LOGÍSTICA: Mário Pêgas

SECRETARIADO: Manuela Eduardo e Bárbara Sebastião

PRODUÇÃO: Carla Prego, Maria Ana Judas, António Mestre e Susana Martins
(CMP); João Figueiras (BARDOADA); Paulo Bórgia (ATA); Sofia Santos (AJCOI)

PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO: Susana Martins

ACOMPANHAMENTO DE ESPECTÁCULOS E APOIO À PRODUÇÃO: Teresa
Machado, Luís Tomás, Sandra Cordeiro, Maria José Vitória, Anabela Fernandes,
José Ratinho

AUDITÓRIO: Jorge Patrício, Fernando Camolas, Rui Vigário

QUIOSQUE DE INFORMAÇÃO: Graça Moura, Luisa Serrano e Pedro Cabica

TRANSPORTES: António Raposo

LOGÍSTICA: Brigadas da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos;
Divisão de Rede Viária; Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais;
Divisão de Conservação e Apoio à Produção e Gabinete de Pinhal Novo;
Departamento de Administração Geral e Finanças; Divisão de Educação;
Departamento de Desenvolvimento Económico e Turismo

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO: Ana Cruz

COMUNICAÇÃO SOCIAL: Liliana Nascimento

ficha técnica

PROMOÇÃO EXTERIOR: Ana Cruz e Susana Martins

DISTRIBUIÇÃO: Guilherme Polido e Bruno Nunes

CONCEPÇÃO GRÁFICA: Paulo Curto

EXECUÇÃO GRÁFICA: Armazém de Papéis do Sado, Lda.

SERVIÇO DE PROTOCOLO: Gabinete de Protocolo e Relações Públicas

REFEIÇÕES: Maria José Graça, Graça Simões, Ilda Marques, Carolina Pereira,
Luciana Santos, Guilhermina, Isabel Ameixa, Filomena, Fernanda Sapata,
Cremilde Guerreiro, Otília Fernandes

EXPOSIÇÃO 30 ANOS DE ABRIL: Divisão de Património Cultural

JOGOS TRADICIONAIS: Paulo Silva e Hugo Ferreira (Divisão de Desporto)

QUIOSQUE  INSTITUCIONAL CMP: Gabinete de Protocolo e Relações Públicas

INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES: Divisão de Organização e Sistemas de
Informação

PONTO INFORMÁTICO PARA DEFICIENTES: Gabinete de Juventude

AGRADECIMENTOS:
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Sociedade Filarmónica União Agrícola, Xavier Arnijas, Jorge Lavouras, Rogério
Rato, Grupo de Teatro TELA, Teatro Brinca, Grupo de Teatro dos Serviços
Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela, As Avózinhas;
Moto Clube do Pinhal Novo, Makro, Escolas do Concelho de Palmela,
Trupilariante, Tocándar, José Ramalho, Constantino Teixeira, Associação Ida
e Volta, Museu Nacional do Teatro, José Manuel Esteves, Motoristas da C.M.P.,
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, Associação Académica
Pinhalnovense, Delfim Miranda, Paulo Nobre, Junta de Freguesia de Pinhal
Novo, Município de Barcarrota (Espanha), Teatro S. Gonçalo – Funchal;
A AJCOI agradece especificamente à DEVIR, à Andreia Rechena, ao Stefano e a
todos os jovens voluntários que, uma vez mais, deram tudo para que esta nossa
participação no FIG fosse uma realidade; Fernando Filipe, Teatro Experimental
de Lagos, Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela e a todos os que
ajudaram a tornar possível o 5.º FIG.
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