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É
com passos de gigante que caminhamos para aquela

que será a 6ª edição do FIG. Durante três dias, as

figuras gigantescas, que assombram e fascinam,

saem do nosso imaginário para animar as ruas

de Pinhal Novo e fazer a festa.

São os gigantones e cabeçudos das nossas aldeias,

com o seu cariz mais tradicional, sempre

acompanhados do rufar de bombos e das gaitas

de foles, mas são, também, as novas formas

animadas, as grandes estruturas teatrais,

as marionetas e o circo, que se reinventa neste início

de século. A música de Portugal e do Mundo, o teatro

de rua, o fogo, os jogos tradicionais e os contos

infantis completam o programa e fornecem o

enquadramento deste festival, que é de todos e para

todos. Aqui, permitam-me sublinhar a nossa satisfação

pela associação do Festival à Rede de Mobilidade

para Todos, numa extensão do trabalho que temos

vindo a desenvolver e que nos valeu a atribuição,

recentemente, da Bandeira Prateada da Mobilidade.

Entre o Largo José Maria dos Santos e a Praça

da Independência, transformamos o centro de Pinhal

Novo na vila FIG, onde, em nove espaços

diferenciados, vai ser possível assistir aos

espectáculos, participar na animação, comer e beber,

dançar, descansar, conversar e conviver. O FIG é,

assim, um momento para a família, para o estreitar

de laços entre a comunidade e para receber,

de braços abertos, quem nos visita.

Um sonho gigante que ganha forma, mais um ano,

com o esforço empenhado desta parceria, que se

solidifica edição a edição, entre a Câmara Municipal,

o Bardoada – Grupo do Sarrafo, o ATA – Acção

Teatral Artimanha, a Associação Juvenil COI e a PIA

– Projectos de Intervenção Artística. É com muita

alegria que contamos, também, este ano, com a

participação da Junta de Freguesia de Pinhal Novo,

da Generalitat da Catalunha, do Instituto de Estudos

de Literatura Tradicional da Universidade Nova

de Lisboa e da ADREPES – Associação para o

Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal,

enquanto parceiros institucionais.

Com a criação da Rede Internacional de Festivais

de Cultura Popular – da qual o FIG é elemento

fundador – envolvendo organizações de Portugal,

Espanha, França, Itália e Brasil, e a presença, nesta

edição, de diversos grupos europeus, este nosso

festival afirma, uma vez mais, o seu carácter

internacional.

Desde a sua estreia, em 1995, o FIG tem crescido

e afirmado a sua vocação, enquanto espaço

de cruzamento das referências teatrais tradicionais

com expressões mais contemporâneas.

Reencontramo-nos nos traços da nossa identidade

cultural e nesta troca de experiências entre povos

de vários pontos do mundo.

Fica o convite para que nos acompanhem nesta

aventura e celebrem, entre os gigantes, o início

deste Verão cultural.

A Presidente da Câmara Municipal de Palmela



em vindos ao 6º FIG.

Este trilho de 12 anos trouxe amigos,

ideias, e caminhos que fazem do FIG

um abrigo de culturas.

A mistura de referências, línguas

e criações é a paleta das cores do Festival

que Pinhal Novo acolhe de dois

em dois anos.

A promoção da cultura popular tornou-se

casa de encontros na Rede de Festivais

(www.culturapopular.org). O alargamento

das parcerias do FIG continua

o futuro do Festival.

Procuramos cruzar os tempos

na reinvenção das tradições,

experimentando novas referências.

Em 3 dias vivemos os mundos

pela diversidade e pelos povos.

Na rua que é a festa vamos pintar

os lugares.

A Organização

Saudações Gigantes

B



FIG - Festival Acessível

REDE NACIONAL
DE CIDADES E VILAS
COM MOBILIDADE
PARA TODOS

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 da Festa e igualmente

solidário o FIG associa-se, desde a sua 5.ª

edição, a este desafio de garantir as melhores

condições de mobilidade a todos que o visitam.

A organização procurou eliminar barreiras físicas

na arquitectura do espaço, bem como garantir

um posto de acesso à informação digital

a pessoas com deficiência.

Nesta experiência, ainda insuficiente, queremos

continuar a associar os eventos culturais

ao respeito pelos valores da liberdade,

da diferença e de igualdade de oportunidades.



A realização do FIG oferece em todas as suas

edições um enriquecimento muito forte a nível

cultural à comunidade onde está inserido assim

como ao público que vem de fora o qual saudamos

desde já pela sua presença, estimulando

a imaginação daqueles que nele participam

e a criação de novos projectos através dos seus

conteúdos programáticos tão diversos de

cruzamento entre a Cultura mais Tradicional e as

manifestações artísticas mais contemporâneas.

É nesta “amálgama cultural” que nasce o projecto

“Bardoada” – O Grupo do Sarrafo, primeiro com os

tambores, re-criando à sua maneira, a percussão

Tradicional Portuguesa, depois com os Gigantones

e finalmente (para já) com as Gaitas de Foles, já lá

vão 9 anos.

E é tão forte a ligação ao FIG que, desde a 3ª edição

em 2001, ainda apenas como colaboradores,

até à presente edição como parceiros, são

canalizadas todas as energias para que o FIG seja

sempre e cada vez maior e melhor.

O FIG é uma festa, partilha de experiências,

cruzamento de expressões e convívio de gentes,

da qual nos orgulhamos de nos sentir responsáveis!

Bem Vindos!!!

Bardoada -  O Grupo do Sarrafo

O Bardoada
como Parceiro
do FIG

O Grupo de Teatro ATA (Acção Teatral

Artimanha), encontra-se sediado em Pinhal

Novo, no Concelho de Palmela vai para 24

anos, contando, no seu historial, com a

produção de 30 peças de Teatro, inúmeras

participações temáticas e, em permanência,

com acções de Formação para Jovens.

Tem sido parceiro da Câmara Municipal

de Palmela na organização do Festival

Internacional de Gigantes (FIG), numa

primeira etapa participando activamente nas

acções de formação (Cabeçudos e Bombos)

em 1997 e após 2003 contribuindo na

programação do Festival. Como parceiros

procuramos que o Fig permita desenvolver

acções de formação que enriqueçam os

agentes culturais locais, e seja um espaço

em que se cruzam a cultura popular e as

modernas tendências de artes de rua. Temos

como lema principal “O nosso destino é fazer

amigos”. Os resultados não poderiam ser

melhores e são a razão desta teimosia de

continuar a participar activamente na cultura

desta terra.

ATA - Acção Teatral Artimanha

ATA
como Parceiro
do FIG

Parceiros



Num projecto que abrange tantas manifestações artísticas,

a Parceria assume-se, também ela, uma arte. Construí-la

envolve habilidade e talento. Unindo esforços,

conhecimentos e recursos, ampliamos a nossa área de

actuação. Sentimos, bem presente neste projecto, a

cooperação, confiança, complementaridade  e sinergia entre

indivíduos e organizações. Acreditamos, sempre, que no

despertar de novos interesses, bem como na progressiva

troca de experiência e conhecimentos é natural

o envolvimento de novos parceiros e parcerias...

São estes os significados mais importantes de sermos

um parceiro FIG.

No que diz respeito à intervenção da Associação Juvenil

COI, a ideia foi neste ano abordar a produção de um

documentário como método, investigativo e criativo.

O conceito gira em torno do diálogo entre as artes por meio

de processos criativos similares que partem de um

impulso documental. Assim nasceu o DVD “A Arte

da Desproporção”. Realizaremos, também, o registo

multimédia desta edição FIG ... “para mais tarde recordar”...

E JÁ SABEM ... “É PROIBIDO FICARES EM CASA!”

Associação Juvenil COI

www.ajcoi.org

Associação Juvenil COI
como Parceiro
do FIG

A PIA
como Parceiro
do FIG

É em Maio de 2002 que nasce, na Vila de Pinhal

Novo, um novo projecto cultural de nome PIA

– Projectos de Intervenção Artística CRL, com

o objectivo de fortalecer as relações entre

as diversas formas de arte e a população.

O trabalho da PIA incide, maioritariamente, na área

das artes performativas de rua, utilizando

os espaços não convencionais como rampas

para o desenvolvimento das suas próprias

criações e produções.

Para esta cooperativa a envolvência do variado

público é crucial e, desta forma, em 2007 une-se

como parceiro à grande equipa do FIG.

O seu primeiro contacto com este festival data

de 2001, e desde então a PIA tem sido

um participante activo, quer nas diversas acções

de formação com companhias profissionais,

como apresentando as suas produções teatrais,

como é o caso de “Sima Meta Morphosis”

e “Hacker”.

Como parceiro FIG a PIA colabora na coordenação

e desenvolvimento de estratégias por forma

a fortalecer e melhorar a estrutura do festival.

PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL
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Ale Hop
6 Julho, 22h00
Ruas

VOLUMINAIRES FREAKS
Espanha, Teatro de Rua/Novo Circo

Foram muitos os anos de estudos e formação teatral, artística e circense

antes da criação da Companhia, Escuela Internacional de circo “los

Muchachos” (Orense), Instituto del Teatro”(Barcelona), Talleres de Teatro

Circulo Bellas Artes (Madrid), Studio de Danza Arnoldo Taraborely (Madrid)

e diferentes cursos em França, Itália e Alemanha.

Em 1984 ao abandonar a Cia. Oficial de Circo “Los Muchachos” com a

qual realizaram diferentes tournées por meio mundo em mais de cinco

anos, forma-se definitivamente Ale Hop.

... um pouco de circo, algo de teatro e impacto visual, refinadas caracteri-

zações, muito de poesia cénica, bom humor e sobretudo uma estética

própria, particular e vanguardista, que resultou... um género Indescritível..

difícil de contar... o que eles chamam Ale Hop... Un Grupo de sencillos

Fabuladores Teatrales

VOLUMINAIRES FREAKS

Toda a experiência, todo o saber de ALE HOP se concen-

tra nesta obra plenamente “futurista”. Elementos que pa-

recem saídos de uma película de ficção-científica ou de

um relato de comédia.

Os personagens de VOLUMINAIRES FREAKS são animais

fantásticos com uma energia radiante, acompanhados por

equilibristas e  domadores vindos de outro planeta ou, quem

sabe, descendentes de gerações futuras.

O gigantismo dos elementos é essencial para o trabalho

na rua, para a visão de um amplo público. O guarda-roupa

e adereços espectaculares dão o toque definitivo a uma

obra que nos abre o mundo da fantasia ao ritmo da músi-

ca em directo...



ATA – Acção Teatral Artimanha
6 Julho, 21h30
Auditório

MUNDO BONECO
Portugal, Teatro

8 Julho, 20h30
Anfiteatro

AS  GUITARRAS DE ALCÁCER QUIBIR
Portugal, Teatro

O profissionalismo é, por vezes, mais uma questão de atitude perante os compromissos e os desa-

fios do que uma questão de actividade laboral. É essa atitude de empenho que tem acompanhado o

ATA – Acção Teatral Artimanha, ao longo dos seus 24 anos de actividade. Parceiro habitual do FIG e

de outras iniciativas, no âmbito do Programa Municipal de Teatro, o ATA mantém uma actividade de

grande dinamismo, com estreias regulares e digressões por todo o país.

MUNDO BONECO

Relata a vida de dois bonecos através de

uma projecção em tudo o que é o humano,

mas nunca fugindo aos bonecos que são.

Essa projecção é fundamentada pelo uso

regular de metáforas ao longo do espectá-

culo.

Ficha técnica:

Actores: Carla Joana; Gonçalo Faria;

Inês Santos; Óscar Silva.

Encenação e Dramaturgia:

Óscar Silva; Bruno Gomes.

Autor: Óscar Silva.

Técnica: Carlos Miguel

Cenografia: Laurentino; Óscar Silva

Agradecimentos especiais: Ana Guerreiro;

Luís Amaro; Rui Guerreiro

AS  GUITARRAS DE ALCÁCER QUIBIR

Um grande tabuleiro de xadrez é montado sobre oito estra-

dos convencionais de teatro. Simbolizam as casas/tempo

que percorreu este rei Sebastião desde o nascimento até à

morte nas areias escaldantes do deserto Marroquino. Um

xeque-mate aos vinte e quatro anos de um jovem monarca

visionário, valente, mas ferido nas doenças do corpo e muito

mais nas do espírito. É impossível não verter um sentimen-

to de ternura por este Sebastião louro e de olho azul que se

deixa magoado “… não conheci amor de pai nem de mãe…”

e ao mesmo tempo de irritação pelo jovem de tempera-

mento mimado, impermeável a conselhos, vaidoso, abso-

lutista e colérico. O espectáculo conta os episódios funda-

mentais desta curta viagem de vida, pretendendo ser his-

toricamente correcto, mas não deixando no entanto de co-

locar a imaginação cénica como suporte da atitude narrati-

va e do desvendar do encadeado das cenas.

Horácio Manuel



Cie Branle-Bas
7 Julho, 19h00
Espaço Frente à Biblioteca

MANY
França, Novo circo

Criada em Dezembro de 2006 por cinco estagiários da formação FAAAC (Formation Alternative et Autogérée

aux Arts de Cirque, na qual cada um desenvolve a sua prática específica: malabarismo, corda mole,

acrobacia, palhaço, dança e portes aéreos. O grupo foi constituído pela vontade comum de criar um

espectáculo que aliasse o circo, o teatro, a dança e a música.

A companhia ambiciona desenvolver uma troca de conhecimentos e saberes entre os seus membros,

mas também com o exterior através de workshops e estágios artísticos na comunidade. Este intercâmbio

é enriquecido pelo facto do grupo ser constituído por duas portuguesas e três franceses, o que permite

confrontar diferentes backgrounds culturais e artísticos.

MANY

Cinco personagens de loucura pronun-

ciada encontram-se no mesmo espaço.

Quem as pôs lá? Há quanto tempo lá es-

tão? Que fazem elas? Será que se co-

nhecem?

Tantas são as perguntas que nos pode-

mos pôr ao vê-las animar-se.

Por vezes parecem aterrorizadas com

qualquer coisa “lá do alto”…

Não percebemos bem porquê mas “lá do

alto” parece ter alguma influência sobre

os seus comportamentos. Obrigadas a

coabitarem, as relações criam-se, desen-

volvendo o grotesco da situação.

As massas, uma corda mole, um tapete,

as mãos, os pés… Muitos são os pretex-

tos que os convidam a encontrarem-se e

a desenvolverem jogos algo estranhos.

Espectáculo de dança-circo para todo o

público.



Enano Free Artist
6 Julho, 20h30 | 7 Julho, 17h00
Espaço Gastronomia e Artesanato
Portugal, Circo

Palhaço activista da vida, fresco, inovador, extrovertido, es-

quizofrénico, natural, espontâneo, de alta intensidade impro-

visadora, captador de situações únicas e absurdas; viaja em

redor do mundo mostrando a sua linguagem particular, pró-

pria, gestual, quase sem palavras, dirigido a todo o tipo de

público, sem condição social, política ou religiosa; espectá-

culo de rua, universal, irrepetível, onde cada actuação é uma

nova aventura onde Enano transforma a rua na sua própria

casa e o público na sua família.

O inesperado e o imprevisto são o sal das suas apresenta-

ções através de uma refinada improvisação e uma grande

cumplicidade com a audiência, a qual se converte em prota-

gonista sempre que para tal é chamada.

Enano, com a magia da sua arte, conduz os seus espectácu-

los através dos sentimentos, das emoções, mostrando um

trabalho social directo, fazendo com que cada pessoa se re-

duza à máscara que transporta consigo, a máscara mais sim-

ples e natural, a máscara do seu próprio palhaço.

FIAR - Centro
de Artes de Rua
8 Julho, 22h00
Frente à nova Estação Ferroviária

O NINHO
Portugal, Teatro

A produção de espectáculos e intervenções artísticas em áreas de pesquisa e ex-

perimentação das Artes de Rua constitui um dos principais objectivos do FIAR,

através do seu organismo FIAR – CENTRO de ARTES de RUA.

Desde 1999, data do início do Festival, que este objectivo tem sido concretizado

com inúmeras intervenções, em áreas como a literatura, o teatro, o novo circo, a

dança contemporânea e diversas formas de intervenção comunitária e de cruza-

mentos entre as Artes Tradicionais e as Artes Contemporâneas.

São estes os projectos que agora vos apresentamos.

O NINHO

Estreado no FIAR5 O Ninho é um lugar

de encontro do Cante Alentejano e da

Dança Aérea, de atenção mútua a cada

um dos elementos que desejam reinven-

tar-se na sensação e no sentimento.

Movem-se juntos na procura da ima-

gem total, de um estado de espírito que

todos possamos identificar e reviver.

Ficha artística:

Criação: Sofia Figueiredo

Figurinos: Lucília Telmo

Produção: Dolores Matos

Intérpretes: Sofia Figueiredo

Grupo Coral 1º de Maio

do Bairro Alentejano



Grotest Maru e PIA
7 Julho, 22h00
Ruas

PHALANX
Alemanha/Portugal, Teatro de Rua

Os Grotest Maru trabalham na fronteira entre o teatro e a dança,

explorando diversas formas artísticas e estéticas, como o teatro vi-

sual e físico, a performance de rua ou as instalações. Inspirado nos

carnavais e feiras medievais, na música e dança do mundo e em

várias escolas de teatro contemporâneas, o grupo tem procurado

desenvolver um estilo único, baseado, em grande parte,

no domínio do corpo e o recurso às técnicas em

andas.

A companhia alemã nasceu em 1996, por ini-

ciativa de Ursula Maria Berzborn e Nils

Dümcke, e está sediado em Berlim.

Aos elementos permanentes, juntam-

-se convidados de todo o mundo,

que contribuem para a criação de

uma linguagem teatral universal.

Durante seis dias, os Grotest Maru

passam um pouco da sua experi-

ência aos artistas portugueses e, em

conjunto, adaptam o espectáculo

Phalanx Bamboo à vivência FIG.



Radar 360º
7 Julho, 18h00
Espaço Gastronomia e Artesanato

CAJON, FACAS & BANDERILHAS
Portugal, Teatro de Rua

Manu
7 Julho, 19h00 | 8 Julho, 11h00
Polidesportivo – Espaço Infantil

MANU “AO SABOR
DO VENTO”
Portugal, Clown

Manu vive num mundo onde a fantasia e a realidade se

fundem entre tons de esperança e rasgos de sorriso.

De dentro de um tronco de uma oliveira secular ouvem-

se os ruídos de um amanhecer diferente, de mais um dia

alegre, puro, inocente e atabalhoado, cheio de peripéci-

as e surpresas onde reina boa disposição. Manu anda

pelo mundo, um mundo onde as flores são gigantes e

as pessoas vivem felizes cada dia que passa.

O Sabor do Vento é um espectáculo clown contempo-

râneo onde a música e o gesto substituem a palavra,

numa viagem que explora o universo cómico e poético.

Ficha artística:

Criação | Interpretação:

Manuel Amarelo

Sonoplastia | Som:

Álvaro Presumido

Figurinos | Adereços:

Leónia de Oliveira

Cenografia:

Lucilia Telmo

Colaboração especial:

Celina Piedade

Acordeão

CAJON, FACAS & BANDERILHAS

Cajon, Facas & Banderilhas é o universo que caracteriza Joaquim e Juanita. Estes dois

personagens com fortes tradições ciganas, viajam pelo mundo deliciando o seu público

com situações de conflito: Juanita seduz Joaquim que enfeitiça que dança para Joa-

quim que persegue Juanita... A música, a dança e as artes cumprem a mesma função,

estabelecer uma comunicação com o público num registo universal.

Espectáculo oscilante entre a sensualidade hispânica e o burlesco da própria vida.

Ficha técnica:

Criação colectiva e “completamente” independente:

Elenco: Julieta Rodriguez e António Oliveira

Música: Tiago Pinto e António Oliveira

Figurinos: criação e concepção de Julieta Rodriguez

Fotografia: Teresa Couto

Produção: Julieta Rodriguez e António Oliveira



Teatro
Brinca
8 Julho, 10h30
Auditório

ZAPPING
Portugal, Teatro

ZAPPING

Depois do Homem que plan-

tava livros, o Teatro Brinca

apresenta Zapping.

Um conjunto de pessoas à

procura de si próprias, cru-

zam o palco sintonizando a

sua vida nas dúvidas, medos

e ambições, numa sequên-

cia de imagens e acções

sem ordem cronológica.

Uma abordagem do quoti-

diano, onde cada um pro-

cura o que é. No final, o que

os une é afinal a vida, as

memórias, o existir.

Uma história que não co-

meça porque nunca acaba.

PONTO DE FUGA

A combinação entre os três elementos –

Fogo, Armas, Guerreiros – fez nascer a cri-

ação “Ponto de Fuga”.

Partindo de uma ideologia futurista e ci-

bernética onde a estética vídeo-game e o

universo Marvel se instauraram, foram

construídas duas personagens que se

“confundem” com super-heróis. Estes têm

um plano, a fuga do seu micro mundo ma-

quinal, automatizado e fechado, rompen-

do com a realidade do vídeo-game, pre-

tendem fugir para o universo humano.

“Ponto de Fuga” é um espectáculo/

performance que permite ao público uma

viagem visual, emocional, estética...

Ficha técnica:

Criação: Radar 360º

Elenco: Julieta Rodriguez e António Oliveira

Música: Luís Cardoso e António Oliveira

Figurinos: criação e concepção

de Julieta Rodriguez

Produção: Julieta Rodriguez

e António Oliveira

Adereços de Fogo: Pedro Estevão

e António Oliveira

Radar 360º
8 Julho, 22h30
Palco da Independência

PONTO DE FUGA
Portugal, Teatro de Rua

Associação Cultural
Unhas do Diabo
7 Julho, 21h00
Anfiteatro

PONTE DE LIMA EM FESTA
Portugal, Teatro

Formado em Maio de 1998, este grupo de Teatro Amador conta

com cerca de dez peças levadas à cena, sempre com a encenação

da responsabilidade de Dantas Lima.

O grupo tem participado no Concurso Animar Portugal e Teatrália,

organizados pelo INATEL, tendo garantido sempre a sua presença

na fase final. Inclui no seu historial o prémio do 2º lugar conseguido

na Fase Nacional do Concurso “Animar Portugal” 2004. Em 2006,

foi-lhe atribuído o 1º Prémio Nacional com a peça “A serrada da

velha”, no mesmo concurso.

PONTE DE LIMA EM FESTA

Uma mostra das tradições e festas/romarias mais significativas do Con-

celho de Ponte de Lima.



im on
ae
r

ta s



o
A Tarumba
7 Julho, 16h00
Auditório

O GUARDA DA NOITE
Portugal, Marionetas

Tarumba significa atarantar, estontear, atordoar, maravilhar... palavras que exprimem o sentimento

geral da companhia em relação à arte das marionetas.

A estrutura profissional A Tarumba -Teatro de Marionetas foi criada em 1993 por um conjunto de

elementos ligados ao Teatro, Cinema, Escultura e à História de Arte, que tinham em comum o

amor pela arte das marionetas, bem como a profunda noção de que o teatro de marionetas

necessitava de ser revitalizado no nosso país.

Desenvolver um trabalho de grande qualidade técnica e artística, bem como de uma constante

inovação no âmbito do Teatro de Marionetas em Portugal, constitui um dos aspectos que profis-

sionalmente tem caracterizado a sua actividade.

O GUARDA DA NOITE

O Guarda da Noite é um espectáculo com

marionetas de mesa, sombras e projecções.

M. é uma menina que tem 5 anos. Esta noite

terá de passar por uma dura prova: dormir sozi-

nha no seu quarto…os seus pais não querem

que ela corra para a cama deles cada vez que

ouve apenas um pequeno barulhinho…tem que

aprender a lidar com o escuro e os ruídos da

noite…A sua mãe despede-se com um beijo,

diz-lhe para não se preocupar, porque o Guar-

da da Noite toma conta de todos os meninos.

M. fica alarmada com as sombras que vê no

seu quarto, mas o pior está para vir…é uma noite

de tempestade…relâmpagos e trovões invadem

o seu espaço…M. esconde-se dentro dos len-

çóis, ouve um ruído, vê um reflexo…está alguém

no seu quarto! É o Guarda da Noite…que a le-

vará numa viagem inesquecível…onde apren-

derá o que é uma tempestade, o que são os

trovões, o que é o vento…as estrelas…a lua…e

vencerá o Medo!

Ficha artística e técnica

Direcção Artística | Cenografia | Marionetas:

Luís Vieira

Ideia | Autoria | Encenação: Rute Ribeiro

Actores-Manipuladores: Rute Ribeiro,

Susana Esteves Pinto e Luís Vieira

Desenho de Luz e Som: Samuel Gessner

Produção: A Tarumba - Teatro de Marionetas



Brakabrik Théatre
7 Julho, 21h00
Polidesportivo, Espaço Infantil

MAUX D’OGRES
França, Marionetas Gigantes

O Brakabrik Théatre nasceu em 1979, na região de París, e estabele-

ceu-se em 1997 nos Alpes-de-Haute-Provence, onde abriram um

teatro, chamado “La Fourmi”. Especialmente dedicados ao público

infantil, especializaram-se na pequena infância, com produções pró-

prias para crianças de poucos meses.

MAUX D’OGRES

Maux d’Ogres é o nome do espectáculo infantil, com marionetas gigan-

tes, que nos conta a história do Sr. e da Sr.ª Ogre que esperam o seu

primeiro filho.

Este casal está muito entusiasmado com a chegada do pequeno ogre,

mas os problemas começam quando ele mostra ter uma personalidade

muito forte, que em nada corresponde às expectativas dos pais...

Ignácio Vilarinho
6 Julho, 21h00
Polidesportivo, Espaço Infantil

TIO MISÉRIA
Portugal/Galiza, Marionetas

TIO MISÉRIA

Espectáculo de marionetas de luva e varinha. A história, extraída da novela da

novela de Ricardo Guiraldez Don Segundo Sombra, junta dois contos popu-

lares, O Peral da Tia Miseria e O Ferreiro e O Diabo, de onde resulta uma

fábula sobre o porquê da miséria no mundo.

Ficha técnica:

Direcção, produção e manipulação: Inácio Vilarinho.

Iluminação: Marta Negro.

Guarda- Roupa: Carmen Nela, El Tenderete.

Músicas: Cabo San Roque, Piccola Orchestra Avion Travel, Quadro Nuevo,

Circo du Soleil, Marlango, Salvatore Bonafede e Louis Couperain.



Titereatro
7 Julho, 11h00
Polidesportivo, Espaço Infantil

EL REY EDELMIRO
Y  SU TESORO

8 Julho, 19h00
Polidesportivo, Espaço Infantil

LA PRINCESA
Y EL DRAGON

EL REY EDELMIRO Y SU TESORO

Num longínquo país, morava no seu palácio o rei

Edelmiro, velho, avarento e rabugento. Uma vez, rou-

baram-lhe o tesouro e o rei ofereceu como recom-

pensa a quem o encontrasse o casamento com a sua

filha, a princesa Felisa. As pessoas da terra foram à

procura do tesouro. Encontrá-lo-ão? Quem se casará

com a princesa? Devolverão o tesouro ao rei? Será a

bruxa Piruja a resolver esta ituação?...

LA PRINCESA Y EL DRAGON

A princesa Peladilla é raptada no palácio pelo dragão

Regaliz, que apaixonado por ela, a leva consigo à sua

cova para tê-la perto dele. Conseguirá retê-la na cova?

Resgatarão a princesa das mãos do Dragão? Uma

história que nos relata de uma forma singela, que o

amor está acima de tudo.
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Els Berros de la Cort
7 Julho, 23h30
Palco da Independência
8 Julho, 16h00
Desfile

Catalunha, Música

Da Catalunha, chega uma das propostas mais interessantes, no âmbito da música de cariz

medieval. Els Berros de la Cort viajaram até ao imaginário da Idade Média para recuperar con-

tos, personagens, estilos e instrumentos musicais próprios. Ao trabalho de investigação, adici-

onam conhecimentos da música actual para a criação de temas novos. O resultado? A impren-

sa espanhola chamou-lhe «punk medieval»... O seu CD “Cerdos de la Cort” surge como um

périplo pelo mediterrâneo medieval, entre portos, cidades muralhadas, caminhos e tabernas,

num roteiro festivo com um ambiente único.

A história do grupo começa em 1993, com o encontro entre vários jovens artistas, provenientes

de companhias de teatro, música e animação de rua. Em 2001, o projecto fica mais sério e

consolida-se.

Djamboonda
6 de Julho, 23h00
Palco da Independência

Portugal, Música

Iniciaram o seu percurso na área da músi-

ca étnica procuraram trazer um pouco do

que é e o que representa a música tradici-

onal africana. A percussão, o elemento

fundamental da música dos DJAMBOON-

DA é tocada e vivida em palco e fora dele.

Os músicos vindos de Portugal, Cabo–

-Verde, Angola e Guiné–Bissau trazem

consigo os ingredientes necessários para

a criação de um som contagiante e con-

dimentado.

Baseiam a sua sonoridade nos sons pe-

culiares de batuques e djembés, pauta-

dos pelas vozes interpretando temas em

dialectos próprios, envergando fatos tra-

dicionais.



Roncos do Diabo
6 Julho, 21h30
Coreto e Espaço Gastronomia | Artesanato

Portugal, Música Tradicional

Pifaradas
e Zambumbadas
dos Pastores,
de Álvaro Cardoso Pessoa
6, 7 e 8 Julho
Ruas

Portugal, Música

Nascido a 10 de Junho de 1979, Pifaradas e Zambumbadas dos

Pastores retrata genuína e originalmente a etnografia dos pastores

da Serra da Estrela com as suas músicas, cantares e danças.

Roncos do Diabo, grupo cúmplice de muitas festas e romarias,

representante de diferentes gerações, com um gosto comum - a

musica tradicional portuguesa. Tocadores de gaitas transmontanas

construídas por Mário Estanislau e Victor Félix, gaiteiros de Roncos

do Diabo, fazem questão de montar o baile por onde passam, trans-

formando espaços de silêncio em verdadeiros palcos de folia!

Gaiteiros: André Ventura, Mário Estanislau, João Ventura e Victor Félix.

Percussão e Voz: Tiago Pereira.



Tambores
das Nações
6 Julho, 21h00
8 Julho, 23h00
Palco da Independência
Ruas

Vários, Percussão

TAMBORES DAS NAÇÕES

Este projecto constitui a primeira co-produção da Rede Internacional de Festi-

vais de Cultura Tradicional. A Rede Internacional de Festivais de Cultura Popular

integra um total de seis Festivais de cinco países: FMED – Fira Mediterrània

(Cataluña - Espanha); FIG - Festival Internacional de Gigantes (Palmela - Portu-

gal); FNT - Festival Nordestino de Teatro (Ceará- Brasil); Folkermesse (Piemonte

- Itália); Açor das Ilhas (Açores - Portugal); Estivada (Rodez - França).

Depois da estreia na Fira Mediterrània, em Manresa, Espanha, no final de 2006,

os Tambores das Nações apresentam-se, pela primeira vez, em Portugal, no 6º

FIG. Com a percussão como principal protagonista, vamos poder assistir ao

desfile do Bardoada – o Grupo do Sarrafo, dos Tambores de Guaramiranga

(Brasil) e dos Kabum (Catalunha) que culmina com um espectáculo comum.

Provenientes de diversas regiões e tradições, estes grupos partilham um objec-

tivo comum: a animação de eventos sociais. Em cada sítio que visitam, os Tam-

bores das Nações procuram incorporar elementos das tradições locais e convi-

dam grupos de percussão ou outros para entrar na festa.

Direcção Artística: Quim Soler

Produção: João Figueiras

Bardoada – O Grupo do Sarrafo

Bardoada grupo de 23 percussionistas, de Portugal (Pinhal

Novo), tem a sua raiz musical nos ritmos populares portugue-

ses utilizando os instrumentos tradicionais de cariz artesanal –

Bombos, Timbalões e Caixas. Frequentemente o grupo

Bardoada desfila com os seus gigantes – Talau e Mariana.

Kabum

Kabum é o nome de um grupo de “tabalers” formado para o

acompanhamento de “correfocs” e bailes de diables da

catalunha. A partir desta tradição desenvolveram a sua própria

linguagem, dando cada vez mais importância e protagonismo à

expressão musical da percussão de tabals.

Tambores de Guaramiranga

Os Tambores de Guaramiranga é um grupo de percussão bas-

tante jovem que contagia o público nas suas apresentações,

com uma releitura de ritmos tradicionais do Nordeste Brasileiro.

O grupo trabalha numa visão de valorização e resgate da cultu-

ra popular da região, pesquisando e executando diversos rit-

mos como o xote, coco, baião, ritmos cabaçais (galope, mar-

cha, benditos), bumba-meu-boi, maracatu (nas suas diversas

expressões), caboclinhos, samba de coco e outros.



Vid’Airada
6 Julho, 21h30
Coreto
8 Julho, 18h30
Espaço Gastronomia e Artesanato

Portugal, Música

Nascidos em 2006, os Vid’Airada reuniram-se, todos por

amor à música de raízes ou de inspiração tradicional.

Este grupo é formado por cinco elementos provenien-

tes de várias actividades profissionais e com antece-

dentes musicais diversos, abrangendo um horizonte que

vai do rock alternativo e dos Blues até à música popular

e tradicional.

Músicos:

António Bagorro: Guitarra folk; Guitarra clássica e vozes;

Elso Isidoro: Bombo, tamboril, caixa, adufe, reque-reque,

bongós, congas, ferrinhos;

Henrique Lopes: Bandolim, cavaquinho, banjo,

guitarra clássica;

José Gomes: Voz, gaita galega, gaita mirandesa, uillean pipe,

small pipe, clarinete, low whistle, tin whistle e Kaval;

Nelson Oliveira: Baixo e vozes.



tradições



Amics
dels Gegants
Montblanc
7 Julho, 21h30 • Coreto
8 Julho, 16h00 • Desfile

Catalunha, Tradicionais

A entidade “Amics dels Gegants” de Montblanc

(Tarragona), foi criada por um grupo de jovens da

povoação no ano de 1994. Em 20 de Agosto  do

mesmo ano decorreu a apresentação e o baptis-

mo dos Gigantes: Maties i Montserrat (casal de

catalães).

Em 27 de Abril de 1996

estreava-se o Gigante

Marc, que é um cabeçu-

do transportado por cri-

anças e mulheres. Em

Setembro de 1997, sur-

gia o grupo de grallers, o

qual acompanha musi-

calmente os Gigantes em todas as suas actua-

ções. Finalmente emm 15 de Agosto de 1999 um

novo Gigante, em Vinyols, entrava na “colla”, na

comemoração do 50.º aniversário, representantdo

assim um “graller gigante”.

O património mais antigo são os “Nans” (cabe-

çudos), que datam de 1947 e são: o Guàrdia, o

Follet, o Pallaso, o Torero, o Negrito e a Gitana.

Bardoada
– o Grupo do Sarrafo
6 Julho, 21h00 • Ruas | Palco da Independência
6 Julho, 21h30 • Coreto (Gaiteiros)
7 Julho, 18h00 e 21h30 • Coreto
8 Julho, 16h00 • Desfile
8 Julho, 23h00 • Ruas | Palco da Independência

Portugal, Tradicionais

É um grupo de percussionistas de Pinhal

Novo que utiliza nos seus ritmos popu-

lares instrumentos tradicionais como os

bombos, timbalões e caixas. Nascido em

1998 o grupo tem actualmente mais de

30 elementos na orquestra principal e

cerca de 50 crianças e jovens na escola

de formação. A sua actividade tem como

base a participação em desfiles, arruadas

e espectáculos de palco, em Portugal e

no estrangeiro, tendo uma média de 50

actuações por ano.

A par das percussões iniciou em 2001

uma escola de formação em gaitas-de-

-foles, contando já com um grupo de oito

gaiteiros também com diversas actua-

ções em desfiles e espectáculos.

O Bardoada tem igualmente levado os

seus gigantes, Talau e Mariana, até lon-

gínquas paragens em associação com

a divulgação da cultura tradicional e po-

pular.



Colla Gegantera
de Riudoms
7 Julho, 21h30 • Coreto
8 Julho, 16h00 • Desfile

Catalunha, Tradicionais

Colla Gegantera
de Vilassar de Dalt
7 Julho, 21h30 • Coreto
8 Julho, 16h00 • Desfile

Catalunha, Tradicionais

No ano de 1982 Riudoms viu nascer a entidade cultural

“Colla Gegantera de Riudoms”. Por tal agradecem ao

« geganter riudomenc » Joan Baptista Cabré i Sendrós,

que foi a pessoa que impulsionou a formação da entida-

de com o motivo da “Primera Trobada Internacional de

Gegants de Matadepera,” em 29 de Agosto de 1982.

Já em 1983 formou-se o Grupo de Grallers que acompa-

nham agora os gigantes da “colla”: Ton e Cisca, Antoni

Gaudí e os “capgrossos” que são um casal de catalães e

outro de franceses.

Os gigantes chamam-se Lluís e Maria. Foram construídos no ano de 1912 e

representam um notário uma mulher vestida à época e têm viajado por toda a

Catalunha, Espanha, França, Andorra, Japão e, este ano pela primeira vez a

Portugal – ao FIG!

Este ano celebram os seus 95 anos com uma grande festa em Agosto.



Gegants del Drac
D’Or de Hospitalet
de Llobregat
7 Julho, 21h30 • Coreto
8 Julho, 16h00 • Desfile

Catalunha, Tradicionais

Diables
de Hospitalet
de Llobregat
7 Julho, 23h00
Coreto para Palco da Independência
8 Julho, 16h00
Desfile

Catalunha, Tradicionais O Drac D’Or é a “colla gegantera” do bair-

ro de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llo-

bregat, fundada em 1988 faz bailar os gi-

gantes pelas ruas da Catalunha.

A associação é formada por mais de cin-

quenta pessoas de todas as idades que

têm diferentes funções e actividades den-

tro da “colla”.

O Drac D’Or e membro da l’Agrupació de

colles de geganters de Catalunya e do

CIAG-Cercle Internacional d’Amics dels

Gegants.
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Jogos Tradicionais
7 e 8 Julho, 10h00
Polidesportivo, Espaço Infantil

Portugal, Jogos

Reflectir sobre os Jogos Tradicionais em Portugal, é antes de mais, tentar

preservar um pouco da história das várias regiões onde são praticados. Os

Jogos assumem um papel de Tradicionais, como o próprio nome indica, pela

tradição cultural e pela sua prática secular que é passada de geração em

geração através da oralidade, observação e imitação (Bragada, 2002) e tam-

bém pelo facto de não obedecerem a um quadro normativo de competição. É

talvez por esta variável, que por um lado mantêm a sua riqueza, porque cada

região os pratica à sua maneira, sinal de uma dinâmica muito própria, mas que

paralelamente, vai criando alguma dificuldade aos que se dedicam ao seu

estudo e à sua divulgação.

Bibliografia

Bragada, José. (2002) Jogos Tradici-

onais e o desenvolvimento das capa-

cidades motoras na escola. Colecção

Formação, Lisboa, CEFD.

Direcção-Geral dos Desportos. (1989)

Jogos Tradicionais. Setúbal, DGD.

Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro - Lei

de Bases da Actividade Física e do

Desporto.



Gotas de Lys
Programa Mexa-se Em Palmela
8 Julho, 09h00
Palco da Independência

TAI-CHI
Portugal

Ana Simões
e Lina Domingues
7 Julho, 09h00
Palco da Independência

YOGA
Portugal

O Programa Mexa-se em

Palmela desenvolve um con-

junto de actividades físico-

desportivas de participação

livre, que promove e estimu-

la a adopção de hábitos de

vida saudável.

Este programa propõe-se

melhorar e aumentar as con-

dições de acesso da popu-

lação à prática da actividade

físico-desportiva e sensibili-

zar para a sua importância

como meio regulador da saú-

de individual, do bem-estar e

da qualidade de vida.

Destinado a todos... crianças,

jovens, adultos e idosos, de

ambos os sexos, indepen-

dentemente da idade e da

condição física.

YOGA

É uma prática ancestral de origem indiana que visa

objectivos diversos, tais como auto-conhecimen-

to, equilíbrio entre corpo e mente, saúde física e

espiritual e comunhão entre o indivíduo e o todo.

Há dezenas de linhas de Yoga no mundo, que pro-

põem não necessariamente caminhos contraditó-

rios, mas sim, diversos caminhos para alcançar os

mesmos objetivos.
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DESFILE
8 Julho, 16h00, Av. Alexandre Herculano

Bardoada, o Grupo do Sarrafo, Pinhal Novo

Bombo Juvenil, Serra da Estrela

Gigabombos, Évora

Ida e Volta, Braga

Pifaradas e Zambumbadas dos Pastores, de Álvaro Cardoso Pessoa , Unhais da Serra da Estrela

Teatro dos Castelos CRL - Gigantes, Montemor o Velho

Tocandar, Marinha Grande

Círio da Carregueira, Pinhal Novo

TELA - Teatro Estranhamente Louco e Absurdo, Águas de Moura

ATA - Acção Teatral Artimanha, Pinhal Novo

Grupo Teatro Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela

Teatro Brinca - Bairro Alentejano

Grotest Maru, Alemanha

PIA - Projectos de Intervenção Artística, Pinhal Novo

Rancho Folclórico Casa do Povo, Pinhal Novo

Jogo do Pau, Valdera

Escolas do Concelho

Secundária de Palmela

EB 2/3 José Maria dos Santos - Pólo de Poceirão

Básica 1.º Ciclo  - Lagoa da Palha

Gegants del Drac D’or - Santa Eulalia - Hospitalet de Llobregat

Amics Dels Gegants - Montblanc

Colla Gegantera de Riudoms

Colla de Geganters de Vilassar de Dalt

Diables de Hospitalet Llobregat

Els Berros de la Cort



ficha técnica

ORGANIZAÇÃO:
Câmara Municipal de Palmela
com
Bardoada – o Grupo do Sarrafo
ATA – Acção Teatral Artimanha
Associação Juvenil COI
PIA – Projectos de Intervenção Artística

COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL: José Calado Mendes

DIRECÇÃO: Alberto Pereira

COORDENAÇÃO DE PARCERIA: Alberto Pereira (CMP); João Figueiras
(Bardoada), Rui Guerreiro (ATA), Pedro Taleço (AJCOI), Pedro Leal (PIA)

CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO: Susana Martins, Carla Prego (CMP);
João Figueiras e António Graça (Bardoada), Rui Guerreiro (ATA), Gonçalo
Cordeiro (AJCOI), Helena Oliveira e Pedro Leal (PIA)

PARCEIROS ASSOCIADOS: ADREPES; IELT- UNL/FCT;
Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos

COORDENAÇÃO EXECUTIVA
PROGRAMAÇÃO: Susana Martins
PRODUÇÃO : Carla Prego
COMUNICAÇÃO: Ana Cruz
ESTUDOS: Teresa Sampaio
FINANCIAMENTOS: Susana Martins

RESPONSÁVEIS DE CENA: Ana Manta, António Mestre, Anabela Fernandes,
Luís Tomás, Luisa Serrano, José Ratinho, Jorge Patrício, Maria Ana Judas,
Maria José Vitória, Sandra Cordeiro, Teresa Machado

TRANSPORTES: António Raposo, Bárbara Sebastião

TÉCNICA: Fernando Camolas, Rui Vigário

LOGISTICA E IMPLANTAÇÃO
COORDENAÇÃO: Mário Pegas, José Semião, Sandra Gonçalves, Ana Moreira
LOGÍSTICA: Brigadas da Divisão de Higiene Urbana, Divisão de Ambiente e
Gestão de Espaços Públicos, Divisão de Logística e Conservação, Divisão de
Rede Viária, Divisão de Águas de Abastecimento e Residuais, Divisão de
Administração Geral. Divisão de Educação; Divisão de Turismo e Economia
Local

SEGURANÇA E TRÂNSITO: Mário Rui Baltazar, Paulo Guerreiro

QUIOSQUE INSTITUCIONAL CMP: Elsa Ramos, Pedro Cabica,
Alexandra Dionísio, Sandra Ferreira

PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS: Ana Cruz

COMUNICAÇÃO SOCIAL: Liliana Nascimento, Paula Raposo

DISTRIBUIÇÃO: Guilherme Polido, Bruno Nunes

CONCEPÇÃO GRÁFICA: Paulo Curto

MAQUETAGEM: Paulo Curto, João Luís Rabão

FOTOGRAFIA: Adelino Chapa

VÍDEO: Hugo Silva

SECRETARIADO: Bárbara Sebastião, Isabel Batista

ACOLHIMENTO: Graça Moura

VOLUNTARIADO: Teresa Machado, Ana Cruz, Luís Tomás, João Matos

ESPAÇO GASTRONOMIA: António Mestre

ESPAÇO INFANTIL: Ana Manta

JOGOS TRADICIONAIS: Paulo Silva

INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES: DOTI

PONTO INFORMÁTICO PARA DEFICIENTES: Juventude

REFEIÇÕES: (CMP) Maria José Graça, Maria Afecto, Maria Simões, Maria Silva,
Ilda Marques, Guilhermina Silva, Dina Forte, Dulce Mendes, Maria Venilde, Otília
Fernandes, Cecília Gonçalves, Bendita Duarte, Dina Santos, Rosa Candeias,
Manuela Marçalo, Tânia, Aurora, Rancho Folclórico Casa do Povo de Pinhal Novo

AGRADECIMENTOS: População de Pinhal Novo, Bombeiros Voluntários
de Pinhal Novo, Rogério Rato, Florbela Simões, Xavier Arnijas, Plurianima,
Escola EB nº1 + JI de Pinhal Novo, Escola EB nº2 + JI de Pinhal Novo, Escola
Sec. Pinhal Novo, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, Grupo
de Danças e Cânticos dos Olhos de Agua, Círio dos Olhos de Água, Festa
do Avante, Rancho Folclórico os “Rurais” da Lagoa da Palha, Base Aérea nº6
do Montijo - Força Aérea Portuguesa, Palmela Desporto, Associação de Festas
Populares de Pinhal Novo, Motoclube de Pinhal Novo, Quim Soler, Junta de
Freguesia de Pinhal Novo, José Caleira, Delegação Local da Pluricoop de Pinhal
Novo, SFUA, Voluntários FIG que o tornam mais forte, Motoclube de Pinhal
Novo, REFER, José Gradiei, Constantino Teixeira, Fernando Cunha, Júlio Dias,
Marina Mendes, Ana Simão (estagiária Escola Profissional do Montijo), Cristina
Matias, Trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela e a todos os que
tornaram possível o 6º FIG.
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