


Mas, afinal... queM são os GiGantes?

parceiros

O FIG – Festival Internacional de Gigantes chega às ruas, de dois em dois anos, como resultado visível do 
trabalho conjunto de muitos meses. Através dos laços de cooperação, cada um dá o que tem de melhor 
para que a festa chegue cada vez mais longe e toque cada vez mais pessoas.E 
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A Presidente da Câmara 

Ana Teresa Vicente

Um pouco por todo o mundo, os gigantes povoam 
 universos mitológicos, cancioneiros, pesadelos e 
 sonhos. Dos contos infantis aos rituais de passagem, 
das danças tradicionais às performances contempo-
râneas, os gigantes chegam aos nossos dias como 
fonte de admiração e fascínio e fazem a ponte com 
uma outra dimensão.
A presença dos gigantes remonta às origens do dis-
curso do Homem, na busca incessante de pistas para 
os mistérios da vida, respostas para os segredos da 
criação.
Portugal poderá ser um dos países de origem de mani-
festações desta natureza. Entre nós, as figuras gigantes 
terão surgido, pela primeira vez, no século XIII, num 
acto processional em Alenquer, e podem ser a raiz de 
algumas das figuras populares que chegaram até aos 
nossos dias (a santa coca, a serpe, os dragões), sendo, 
normalmente, alusivas a monstros. Mais divertidos, tos-
cos e familiares, os cabeçudos, os gigantones, 
os zés pereiras, as máscaras, as marionetas 
e outras formas animadas povoam as 
festas das nossas aldeias, de norte 
a sul do país, e são presença 
habitual em várias manifestações 
culturais, de raiz popular.

Bardoada – O Grupo do Sarrafo
Criado em 1997, em resultado de uma acção de for-
mação em percussão com Rui Júnior, promovida pela 
Câmara de Palmela, o Bardoada – Grupo do Sarrafo 
estreou-se no FIG do mesmo ano e tem caminhado 
ao seu lado. Mais de uma década depois, o Bardoada 
dispensa apresentações e assume um papel incontor-
nável na vida cultural da região. Parceiro do FIG e da 
Rede Internacional de Festivais de Cultura Popular, o 
Bardoada promoveu, em 2007, a apresentação da co-
-produção “Tambores das Nações”, com orquestras 
de percussão de Portugal, de Espanha e do Brasil.
Este ano, a proposta vai para o espectáculo “Bar-
doada & Amigos”, uma festa de ritmo e descontracção 
que alia os bombos às gaitas de foles, às vozes, à 
dança e a quem quiser aliar-se à festa.

Bardoada & amigos | Domingo | 23h00 | Praça da Independência

Teatro Artimanha
Depois de mais de um quarto de século de trabalho, 
o Teatro Artimanha está mais jovem do que nunca e 
apresenta uma agenda cheia de dinamismo. Os epi-
sódios da História de Portugal continuam a atrair esta 
companhia de teatro amador, sediada no Pinhal Novo, 
que estreou, recentemente, a produção “A Conquista 
de Lisboa aos Mouros”. Premiada e com atitude mais 
profissional do que amadora, a companhia estreou, 
também, uma peça dedicada ao público infantil, 
intitulada “Na Terra dos Pinguins”, com base na 
 experiência de duas jovens alunas de Pinhal Novo que 
participaram numa expedição científica à Antártida.

na terra dos Pinguins | Domingo | 11h00 | Auditório Municipal
a Conquista de lisboa aos Mouros | Domingo | 21h00 | Anfiteatro

Associação Juvenil COI
A Associação Juvenil COI (ou AJCOI, como é, carinhosa-
mente conhecida), é outra das entidades parceiras deste 
FIG, contribuindo para a sua organização e construção, em 
especial, na área multimédia. Com mais de meio milhar de 
sócios, a AJCOI é a maior associação juvenil do concelho 
e, ao longo de 19 anos de existência, tem apoiado várias 
gerações de jovens na descoberta de novos interesses e 
áreas de intervenção, da fotografia à sonoplastia, da música 
à multimédia, da banda desenhada à moda. Os intercâmbios, 
a cooperação internacional e o Serviço Voluntário Europeu 
também fazem parte do plano de actividades da associa-
ção, nascida no seio do COI – Centro de Ocupação Infantil 
de Pinhal Novo, como espaço que permitisse aos jovens, 
já sem idade para frequentar o centro, continuarem ligados 
à instituição.
Pintura de teatros de imagem | Sexta, Sábado e Domingo
19h00 - 24h00 | Comer à Grande

PIA
De Pinhal Novo para o mundo, a cooperativa cultural PIA 
afirma-se, cada vez mais, no universo das artes de rua e da 
performance, com produções arrojadas e de grande beleza.
Depois da estreia, em 2007, como co-organizadores do 
FIG, este grupo de jovens artistas apresenta, este ano, a 
nova produção “Humanum Fatum” e é responsável pelo 
encerramento do Festival, com a instalação “Pira”.
Nascida a partir do grupo Moad Dib, a cooperativa trouxe, 
consigo, objectivos mais concretos e permitiu a constitui-
ção de parcerias com organismos públicos e privados, no 
desenvolvimento de projectos em áreas como a educação, 
a pedagogia, o teatro ou a performance.
Humanum fatum | Sábado | 22h00 | Praça da Independência
Pira | Domingo | 24h00 | Praça da Independência

uma parceria que dá frutos

Há mais de uma década que os Gigantes encontraram, 
no concelho de Palmela, a sua nova casa! Por inicia-
tiva da Câmara Municipal de Palmela, no âmbito do 
Programa Municipal de Teatro, o FIG saiu à rua, pela 
primeira vez, em 1995. A festa encheu o centro histórico 
de  Palmela de muitas cores e presenças estranhas, 
terríveis mas, a um mesmo tempo, fascinantes.
Em 2001, o Festival mudou-se para o centro de Pinhal 
Novo e fixou residência junto à estação dos comboios, 
na confluência de rotas que ligam todo o país, na 
confluência de várias culturas que se misturam sem 
preconceitos.
Na 4ª edição do FIG, a Câmara Municipal de Palmela 
editou o livro “FIG – No Trilho dos Gigantes” e, em 
2007, voltou a fazer história, com a apresentação do 
documentário “A Arte da Desproporção”, que resulta 
de um largo trabalho de pesquisa, de âmbito antropo-
lógico e etnográfico, com recolha de depoimentos por 
todo o país. 
Este ano, será apresentada a Maleta Pedagógica FIG e, 
em conjunto com o IELT – Instituto de Estudos de Litera-
tura Tradicional, faremos o lançamento de um novo livro, 

intitulado “Gigantes e outras Desmesuras”, mais uma 
contribuição para a recolha, preservação e  divulgação 
de páginas valiosas da nossa cultura popular.
Em anos ímpares, o FIG surge na agenda cultural 
 nacional para surpreender e abrir novos caminhos, em 
passos de gigante. Este é ano FIG! 

fiG Passo a Passo!

m ano ímpar, o concelho de Palmela, e a vila 

de Pinhal Novo, voltam a receber o Festival 

Internacional de Gigantes. Na sua 7ª edição 

– a última desta década – o FIG está mais 

gigante do que nunca e continua 

a transportar-nos ao lugar da diferença, onde 

a dimensão não importa, desde que o façamos 

com o alcance da imaginação. É assim 

que, nestes três dias, convivem entre nós 

companhias de renome internacional e grupos 

amadores, figuras de proporções gigantescas 

e marionetas delicadas, intervenções singelas 

e produções espectaculares. Todos e todas 

têm lugar neste festival, que continua a inovar 

e a promover o cruzamento das culturas, 

do tradicional com expressões artísticas 

contemporâneas tendo a rua como palco.

Em 2009, mais internacional do que nunca, 

o FIG recebe artistas de Espanha, França, 

Itália, Inglaterra, Brasil, Colômbia e Índia, 

numa multiplicidade de culturas e áreas 

de intervenção. Também do nosso país, 

de norte a sul, dos Açores e do nosso concelho, 

chegam vários artistas e grupos na diversidade 

que nos caracteriza. 

O espaço “Comer à Grande”, recheado 

de iguarias confeccionadas a partir dos 

nossos produtos tradicionais, de qualidade 

reconhecida, apresenta-se renovado 

e ampliado, como espaço de partilha de todas 

as cores e sabores. 

Este ano, voltamos a fazer história, 

com o lançamento do livro “Gigantes 

e outras Desmesuras”, em conjunto 

com o Instituto de Estudos de Literatura 

Tradicional da Universidade Nova de Lisboa 

– mais um contributo para a recolha histórica 

e antropológica do papel dos gigantes 

nas culturas tradicionais de todo o mundo. 

Aos parceiros de sempre, o obrigado 

da Câmara Municipal de Palmela por, 

mais uma vez, terem assumido uma edição 

de gigantes convicções. 

A todos os que nos visitarem nestes três dias 

de festa, mas também aos artistas, aos técnicos 

e aos voluntários que irão tornar o sonho 

possível, um abraço gigante. Vêmo-nos 

nos dias 3, 4 e 5 de Julho, em Pinhal Novo.



parceiros

O jornal que tem nas mãos vai guiá-lo pelos diversos 
espaços que constituem o FIG – Festival Internacional 
de Gigantes e ajudá-lo, para que não perca nada do 
que temos para lhe oferecer.
Ao longo de três dias, os Gigantes invadem Pinhal 
Novo, na 7ª edição do FIG, promovido pela Câmara 
Municipal de Palmela, em conjunto com os parceiros 
Bardoada - O Grupo do Sarrafo, ATA - Acção Teatral 
Artimanha, Associação Juvenil COI e PIA - Projectos 
de Intervenção Artística.
Este ano, serão mais de 40 Espectáculos, com 
Companhias e Grupos provenientes do Brasil, da 
Colômbia, de Espanha, de França, de Itália, da Índia, 
de Inglaterra e, claro, de Portugal, com uma presença 
especial dos Açores. Do concelho de Palmela, conta-
mos, também, com sete espectáculos. O já tradicio-
nal desfile da tarde de domingo contará, ainda, com 
50 Grupos, num total de cerca de 600 participantes.
Os números servem apenas para dar conta da 
dimensão do festival, que pretende transformar a 
zona central da vila de Pinhal Novo, constituída por 
dois jardins, num recinto fantástico, com propostas 
para toda a família. Do teatro de rua aos tradicionais 
gigantones e cabeçudos, das arruadas com bombos 
às músicas do mundo, da dança às marionetas, esta 
é a festa das culturas.
Os produtos regionais de qualidade também estarão 
em destaque, com um espaço gastronómico am-
pliado – o “Comer à Grande” – onde será possível 
almoçar ou jantar, petiscar, provar a nossa doçaria e 
adquirir vinhos regionais, frutas, artesanato... e ostras.
Nesta edição, o FIG apresenta, como parceiros asso-
ciados, a Generalitat da Catalunha, o IELT - Instituto 
de Estudos de Literatura Tradicional, a Junta de 
Freguesia de Pinhal Novo, a ADREPES - Associa-
ção para o Desenvolvimento Rural da Península de 
Setúbal e a Rede Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para Todos. 
Seja bem-vindo!

Máscaras Portuguesas
Colecção de André Gago 
em exposição 
As máscaras são uma componente de grande importân-
cia na cultura popular, mostruário de crenças e rituais de 
outros tempos. O actor André Gago reuniu, ao longo da 
sua vida, um conjunto considerável de máscaras portu-
guesas, que irá partilhar connosco no FIG. A exposição 
“Máscaras Portuguesas” apresenta um conjunto de 25 
máscaras originais, provenientes das principais festas 
transmontanas do ciclo de Inverno, além de 16 fotografias e 
de 2 fatos dos tradicionais Caretos de Podence. As festas, 
de origem pagã, estão intimamente ligadas a rituais de 
passagem e de cariz agrícola, numa altura em que a vida 
era gerida em função das estações do ano e em respeito 
pelos elementos.
André Gago estará, também, no Festival no dia 5, às 
10h30, no espaço da antiga GNR para um encontro inti-
tulado “Conversas Pequenas sobre Coisas Grandes”... Os 
 Gigantes vão estar, é claro, no centro da questão.
“Máscaras Portuguesas – colecção de André Gago”, numa 
produção do Teatro Instável, uma exposição para visitar 
nos espaços do Mercado Municipal de Pinhal Novo e do 
Foyer do Auditório Municipal, entre 3 e 30 de Julho.

formação em Chamarrita
Ritmos açoreanos 
enriquecem o FIG
O Festival recebe, este ano, a visita do grupo Tradições, 
dos Açores, com a sua Chamarrita Picarota. Esta dança 
tradicional açoreana, que remonta ao período da coloni-
zação das ilhas, é uma dança campestre com algumas 
variações de ilha para ilha, que ocupava os serões, sempre 
acompanhada de um bom petisco...
Para não apanhar ninguém desprevenido, o FIG promove,  
nos dias 20 e 27 de Junho, uma acção de formação em 
Chamarrita, na sede do Rancho Folclórico da Casa do 
Povo de Pinhal Novo, sob direcção de Carla Gomes. 
 Assim, nos dias 4 e 5 de Julho, também será possível 
assistir aos dotes dos formandos, recém-rendidos aos 
encantos da Chamarrita. Cuidado, porque eles vão buscá-
-lo para dançar!

Contos tradicionais 
sobre gigantes
Textos portugueses 
reunidos em livro
A salvaguarda da cultura popular, no âmbito de elementos 
tradicionais relacionados com figuras animadas gigantes 
tem sido um dos objectivos do FIG desde a sua criação, 
em 1995. Na sua 7ª edição, o festival, em parceria com 
o IELT – Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, lança uma edição que reúne sete textos 
tradicionais portugueses, presentes nas principais colec-
tâneas existentes, que têm no gigante o seu personagem 
principal... gigantes que podem ser homens ou animais, 
bondosos ou assustadores. 
“A Morte do Gigante”, “A Torre da Babilónia”, “Longo, 
Largo e Lince”, “O Criado Pedro e o Gigante”, “O Gigante 
Encantado”, “Os Ferreiros de Penela” e “Zé Gigante” 
são os textos, provenientes de várias partes do país, que 
constituem este livro,
A apresentação ao público será feita no dia 4, sábado, às 
10h30, no edifício da antiga GNR, no âmbito das “Con-
versas Pequenas sobre Coisas Grandes”.

Boas-Vindas Gigantes!

ateliers e workshops
Oportunidades 
para pôr mãos à obra
O FIG propõe um conjunto de actividades em várias 
áreas para todos aqueles que não se contentam 
com o papel de espectador. Participar é fácil... basta 
aparecer!

Dia 3

•20h00-23h00  Espaço InfantIl
Pinturas faciais

Dia 4

•10h00-12h00 | 16h00-18h00  Espaço InfantIl
Pinturas faciais

•16h00  Espaço InfantIl
o Papeleiro Doido – oficina de Pasta de Papel

•16h00 e 18h00  anfItEatro
Workshop de Percussão tradicional nordestina 
com Vanildo franco, Tambores de Guaramiranga 
– Brasil

•17h00  Espaço InfantIl
atelier de Construção de Máscaras com 
Constantino teixeira

•20h00-24h00  Espaço InfantIl
Pinturas Faciais | Escultura de Cabelo

Dia 5

•10h00  Espaço InfantIl
o Papeleiro Doido – oficina de Pasta de Papel

•10h00-13h00 | 18h00-20h00  Espaço InfantIl
Pinturas faciais



Programa
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Dia 3

•19h00 
Inauguração do fEstIval
espaço acolhimento
Mercado Municipal

•19h00 
ExposIção
“Máscaras portuguesas
colecção de andré gago” 
produção teatro Instável 
acolhimento - Mercado Municipal
e foyer auditório Municipal
Portugal - exposição
De 03 a 30 de Julho 

•20h00-23h00
pInturas facIaIs
espaço infantil
Portugal - ateliers

•20h00 
rEd chocolat
Enano
espaço Comer à Grande
Portugal - Clown

•21h00
ZaMpón o laMbón
Fantoches de Baj
espaço infantil 
espanha - Marionetas

•21h00
un hoMME Et unE fEMME
compagnie d’ailleurs
Itinerário 1
frança - teatro

•21h30
cIrcundar, uMa raMpa para tI
associação fIar
Junto ao Mercado Municipal
Portugal - Circo Contemporâneo

•21h30
orquEstra dE pErcussão
bardoada o grupo do sarrafo
espaço tradicionais - Coreto
Portugal - Música

•21h30
a vEr navIos
s a Marionetas
auditório Municipal
Portugal - Marionetas

•22h00
bharatanatyaM, KuchupudI
E MohInIyattaM
Kalatharangini Troup
Pátio da Biblioteca Municipal
Índia - Dança

•22h30
souvEnIrs d’aIllEurs
los alchIMIstEs
compagnie d’ailleurs
Itinerário 2  
frança - teatro de Rua

•22h45
MúsIcas pró Mundo
contradições
espaço tradicionais - Coreto
Portugal - Música

•23h00
nusquaM
teatro do Mar
Praça da independência
Portugal - teatro

•24h00
daZKarIEh
Palco da independência
Portugal - Música

Dia 4

•8h30
TAI-CHI
Praça da independência

•10h00
Jogos tradIcIonaIs
espaço infantil

•16h00
o casaMEnto da lua coM o sol
son del Mundo Infantil  
auditório Municipal 
Colômbia - teatro

•17h00
atElIEr construção dE Máscaras
constatino teixeira 
espaço infantil
Portugal - Workshop

•17h00 
rEd chocolat
Enano
espaço Comer à Grande
Portugal - Clown

•18h00
caIxa dE bonEcos
delfim Miranda
espaço infantil
Portugal - Marionetas

•18h00
roncos do dIabo
espaço Comer à Grande
Portugal - Música

•18h30
baIlE da chaMarrIta 
espaço Comer à Grande
Portugal - Música/Baile

•19h00
bolo dE chocolatE
Ecos do Sul - Marionetas
espaço infantil
Portugal - Marionetas

•19h00
souvEnIrs d’aIllEurs
los alchIMIstEs
compagnie d’ailleurs
Itinerário 2 
frança - teatro de Rua

•20h00
fanfarE d’IntErvEntIon urbaInE
les branks 
Itinerário 1
frança - Música

•10h00-12h00
pInturas facIaIs
espaço infantil
Portugal - ateliers

•10h30
convErsas pEquEnas
sobrE coIsas grandEs
lançamento de publicação infantil a partir
de contos tradicionais portugueses
sobre gigantes

aprEsEntação
da MalEta pEdagógIca
“gigantes, cabeçudos e outras coisas
do arco-da-velha”
Pátio da antiga GnR

•12h00
contos dE gIgantEs
Joaninha Duarte (IELT)
espaço infantil
Portugal - Contos

•10h00 até 17h00
pIg
Whalley Range All Stars
espaço infantil
Reino unido - teatro

•15h00 às 24h00
MoSTRA-TE
Mostra de artesanato contemporâneo
Praça da independência
Portugal - exposições

•16h00
o papElEIro doIdo
oficina de pasta de papel
espaço infantil
Portugal - ateliers

•16h00-18h00
pInturas facIaIs
espaço infantil
Portugal - ateliers

•16h00 e 18h00
WorKshop pErcussão tradIcIonal
nordEstIna
vanildo franco - tambores de guaramiranga
anfiteatro
Brasil - Workshop

A

B
C

D E

F

IH
G J

abertura

dos espaços

Dia 3

19h00

Dias 4 e 5

10h00



De carro ou de transportes públicos, 
acredite que o Pinhal Novo está logo 
aqui ao lado. 
Se quiser deixar o carro à porta 
e preferir vir ao FIG de transportes 
públicos, tem à sua disposição 

ligações directas através de 
meios ferroviários e rodoviários.

Aqui ficam alguns links úteis 
para seguir viagem:
www.estradasdeportugal.pt

www.fertagus.pt
www.tsuldotejo.pt

www.cp.pt

amazónia Palmela
apartamentos turísticos **** 
Tel.: 210 878 520 / Fax: 210 878 521 
recpalmela@amazoniahoteis.com 
www.amazoniahoteis.com

fPalmela, aldeamento turístico 
Tel.: 265 930 000 / Fax: 265 930 099 
geral@fpalmela.com 
www.fpalmela.com

Herdade de Rio frio 
Tel.: 212 319 701 / Fax: 212 319 633 

Pousada de Palmela 
Tel.: 212 351 226 / 212 351 395 
recepcao.palmela@pousadas.pt  
www.pousadas.pt

quinta do Chaparro
turismo Rural 
Tel.: 212 350 431 / 967 027 252 

Residencial Varanda azul
Tel.: 212 331 451 / 212 331 452 
residencial.varandazul@netvisao.pt  
www.varandazul.pt

Espaços FIG

A
Espaço Tradicionais-Coreto

B
Anfiteatro

C
Espaço Infantil 

D
Pavilhão FIG

E
Espaço Gastronomia
e Artesanato – Comer à Grande

F
Palco Praça da Independência 

G
Tenda Árabe

H
Pátio da Biblioteca Municipal

I
Auditório Biblioteca Municipal 

J
Mercado Municipal
- Acolhimento

 Itinerário 1
 Itinerário 2

um fim de semana Gigante

Camping ecológico de Campismo
e Caravanismo Vasco da Gama
Tel./Fax: 212 362 361 
campingvasco.gama@gmail.com

Onde ficar Como chegar
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•23h00
la Mata nEgra
espaço tradicionais – Coreto
espanha - Música

•24h00
fanfarrIa culInarIa tZIganE
taraf goulamas
Praça da independência
frança - Música

Dia 5

•8h30
TAI-CHI
Praça da independência

•10h00
o papElEIro doIdo
oficina de pasta de papel
espaço infantil
Portugal - ateliers

•10h30
convErsas pEquEnas
sobrE coIsas grandEs
com a presença de andré gago
espaço antiga GnR 

•10h00
Jogos tradIcIonaIs 
espaço infantil
Portugal - Jogos

•10h00-13h00 e 18h00-21h00
pIg
Whalley Range All Stars
espaço infantil
Reino unido - teatro

•10h00-13h00
pInturas facIaIs
espaço infantil
Portugal - ateliers

•11h00
na tErra dos pInguIns
Teatro Artimanha
auditório Municipal
Portugal - teatro infantil

•20h00-24h00
pInturas facIaIs
Escultura dE cabElo
espaço infantil
Portugal - ateliers

•20h30
pIfaradas E ZaMboMbadas
espaço Comer à Grande
Portugal - Música

•21h00
orquEstra dE pErcussão
Kabum
espaço tradicionais – Coreto
espanha - Música

•21h30
a lEnda do anJo
arte clandestina
início espaço infantil
Portugal - teatro/Circo

•21h30
baIlE dE gIgantEs 
espaço tradicionais – Coreto
Vários - Música/Gigantes

•22h00
huManuM fatuM
Pia-Projectos de Intervenção Artística
Praça da independência
Portugal - teatro

•22h30
fanfarE d’IntErvEntIon urbaInE
les branks 
Itinerário 2
frança - Música

•22h30
un hoMME Et unE fEMME
compagnie d’ailleurs
Itinerário 1
frança - teatro

•23h00
la caduta dEll’arcagElucIfEro
compagnia dei folli
Praça da independência
itália - teatro/fogo

•11h30
tEatro brInca
espaço infantil
Portugal - teatro infantil

•15h00 às 24h00
MoSTRA-TE
Mostra de artesanato contemporâneo
Praça da independência
Portugal - exposições

•16h00
dEsfIlE dE gIgantEs
avenida alexandre Herculano
/ Praça da independência

•18h00
baIlE da chaMarrIta 
espaço Comer à Grande
Portugal - Música/Baile

•18h00-20h00
pInturas facIaIs
espaço infantil
Portugal - ateliers

•20h00
fanfarrIa culInarIa tZIganE
taraf goulamas
Itinerário 2
frança - Música

•20h00 
doM robErto
Marionetas do porto
espaço infantil
Portugal - Marionetas

•20h00
un hoMME Et unE fEMME
compagnie d’ailleurs
Itinerário 2
frança - teatro

•21h00
a conquIsta dE lIsboa
aos Mouros
Teatro Artimanha
anfiteatro
Portugal - teatro

•21h30
baIlE dos candEEIros
Radar 360º
Itinerário 1
Portugal - teatro

•22h00
KataKalI
Kalatharangini Troup
Pátio da Biblioteca Municipal
Índia - teatro

•23h00
bardoada & aMIgos
Praça da independência
Portugal - Música

•24h00
PIRA- InSTALAção DE Fogo
PIA-Projectos de Intervenção Artística 
Praça da independência
Portugal - instalação

•24h00
cElIna pIEdadE
baile de danças tradicionais Europeias
espaço Comer à Grande
Portugal - Música/Baile

Dias 20 e 27 de Junho

17h30-20h00

forMação fIg

WorKshop dE dança tradIcIonal 

açorEana – chaMarrIta 

coordenação – carla gomes

Dias 3, 4 e 5
19h00-24h00pIntura dE tEatrosdE IMagEM

aJcoIespaço Comer à Grande Portugal - instalação



Companhia 
D’ailleurs
Passeios 
surpreendentes 
com “Un Homme 
et Une Femme”...

Um homem e uma mulher. Um passeio 
de fim de tarde, de mãos dadas. Até 
aqui nada de estranho... mas acredite, 
este casal vai fazer virar as cabeças... 
De França, chegam Robert e Lucienne, 
bem aperaltados como a conduta de 
outros tempos exigia para os passeios 
dominicais. 
“Un Homme et Une Femme – Pas 
Comme Les Autres” é a primeira pro-
posta da companhia D’Ailleurs. Este 
espectáculo de itinerário reúne dois 
comediantes que, em cima de andas 
gigantes, encarnam personagens 
grotescas mas, ao mesmo tempo, 
comuns. Vão tentar passar desper-
cebidos e passear pelo FIG, sentar 
num banco de jardim, ler o jornal e 
conversar. Será que vão conseguir?

... e buscas 
pela pedra 
filosofal em 
“Les Alchimistes”

Dazkarieh
Dançar “Hemisférios” 
pela noite fora

la Mata negra
Toda a energia 
da folk urbana 

O Espaço Tradicionais - Coreto rece-
be, na noite de sábado, a presença 
dos catalães La Mata Negra. À folk tra-
dicional, o grupo adiciona influên cias 
e instrumentos próprios da  música 
urbana actual, com destaque para 
sonoridades rock, numa interessante 
mistura eléctrico-acústica. O resultado 
convida a dançar e promete envolver 
todos, em clima de festa. Blai Casals 
(acordeão diatónico), Manu Sabaté 
(clarinete), Pau Barbet (guitarra) Gerard 
Alegre (baixo) e Boris Pi (bateria) são 
os elementos actuais dos La Mata 
Negra, onde as vozes são partilhadas 
entre todos.
Nascida em 2005, esta banda bastante 
jovem estará, pela primeira vez, em 
Portugal, e traz consigo a maqueta de 
estreia “La Sotana Negra”, de 2008.

Pia – Projectos 
de intervenção 
artística
Homem vs. Máquina 
numa homenagem 
aos grandes 
inventores

teatro do Mar
Estruturas gigantes, 
acrobacia aérea 
e dança marcam 
em “Nusquam” 

Aquele que é um dos mais internacio-
nais grupos portugueses regressa ao 
Pinhal Novo para uma actuação que 
vai fechar a primeira noite do festival 
da melhor maneira. Na comemoração 
do seu 10º aniversário, os Dazkarieh 
editaram o seu quarto disco de ori-
ginais “Hemisférios”, um lançamento 
duplo, com dois CD – um de originais 
e outro de versões de temas da nossa 
tradição oral.
Com um som muito próprio e uma 
abordagem única à música portu-
guesa, os Dazkarieh estão envolvidos 
numa longa digressão, que irá levá-los, 
até ao final deste ano, a países como 
a Alemanha, a Croácia, a Malásia ou 
Singapura. 
A versatilidade deste quarteto de ex-
celentes músicos e intérpretes permite 
que os Dazkarieh viajem entre o som 
acústico e a experimentação eléctrica, 
numa atitude mais criativa do que de 
recolha. O trabalho de criação reflecte-
-se, também, no desenvolvimento de 
instrumentos novos (caso do bouzouki 
português ou do bandolim de 10 
 cordas), que conjugam com presen-
ças pouco comuns na sua música 
até  então, como a sanfona e a bateria.
Para viver o presente e entregar à 
dança...

A primeira noite do festival oferece um 
espectáculo imperdível pelo Teatro 
do Mar. “NUSQUAM” [lugar nenhum, 
utopia] procura retratar o homem 
contemporâneo, na eterna busca de 
si mesmo. Da comunidade para o 
indivíduo; da liberdade para o aprisio-
namento pelas normas sociais que, 
muitas vezes, nem compreendemos, 
mas procuramos seguir para nos inte-
grarmos. Esta é a luta interna de quatro 
personagens, que acabam isoladas 
nas suas “bolhas” de frustrações, cada 
vez mais perdidas, mais longe da reali-
dade e daquilo que realmente importa.
Quatro estruturas cénicas móveis, 
com sete metros de altura, impres-
sionam pelas suas dimensões e criam 
o centro da acção, onde se cruzam 
o teatro físico, a dança, a acrobacia 
aérea, as linguagens multimédia e a 
música original.
Acabado de chegar da Transilvânia, 
o Teatro do Mar nasceu em 1986, 
em Sines. O novo circo, a dança, a 
música, as artes plásticas e as novas 
tecnologias são presença constante 
nas suas produções, especialmente 
criadas para a itinerância e para mar-
car os espectadores com presenças 
cénicas fortes e provocadoras. 

A obtenção da mítica pedra filosofal é 
o sonho de qualquer alquimista que se 
preze. Em “Souvenirs D’Ailleurs – Les 
Alchimistes”, a companhia francesa 
traz ao nosso convívio três aprendi-
zes de alquimista, com a sua carroça, 
carregada de estranhas substâncias 
e compostos químicos. Designados 
pela Alta Confraria dos Alquimistas 
D’Ailleurs para procurar, analisar e 
descobrir a pedra filosofal, estes estra-
nhos cientistas de outros tempos vão 
transformar o FIG num palco da ciên-
cia. Eles não sabem nem sonham...

“Remeter a Máquina ao Homem ou 
degradar o Homem à Máquina?”. Na 
noite de sábado, esta é a pergunta 
inquietante que a cooperativa PIA 
– Projectos de Intervenção Artística 
deixa para reflexão, com a sua nova 
proposta de teatro de rua. “Humanum 
Fatum” apresenta três inventores do 
século XIX, que procuram o equilíbrio 
entre o progresso técnico que as suas 
máquinas vêm proporcionar e uma 
sociedade que pretendem solidária. 
Concebida por Pedro Leal, com ence-
nação de Sylvain Pecker, “Humanum 
Fatum” procura homenagear todos 
os inventores, “em particular, Jules 
Verne e Leonardo Da Vinci, por terem 
pensado máquinas extraordinárias 
que fizeram sonhar os homens até 
hoje”. Máquinas e estruturas de outros 
tempos, e um ambiente estético fiel ao 
século XIX prometem levar-nos numa 
viagem poética a outros tempos.
Para ver na Praça da Independência, 
às 22 horas.



Compagnia dei folli
O bem e o mal 
em espectáculo 
de grande impacto 
cénico

enano 
e Red Chocolat
Porque rir é o melhor 
remédio

Kalatharangini 
troup
Misticismo indiano 
em espectáculos 
de teatro e dança

le taraf Goulamas
Música e caracoletas 
à moda cigana

les Branks
Música, improvisação 
e loucura à solta

Whalley Range 
all stars
PIG regressa ao 
Jardim José Maria 
dos Santos

Radar 360º
Uma dança muito 
especial 

O episódio mítico da queda do Arcanjo 
Lúcifer foi um dos temas predilectos 
da dramaturgia medieval. Entre os 
séculos XIII e XV, várias companhias 
percorreram as cortes europeias com 
representações desta história, que 
evoca a luta entre o bem e o mal. Em 
“La Caduta dell’Arcangelucifero”, a 
Compagnia dei Folli traz ao FIG uma 
versão contemporânea deste tema, 
transformada num espectáculo visual 
de grande beleza, que não vai deixar 
ninguém indiferente. 
Esta grande produção de rua integra 
uma cenografia arrojada, trampolins, 
artistas suspensos e o incontornável 
fogo para criar atmosferas irreais e 
transformar a noite num palco fantás-
tico. A grandes altitudes, conquistan-
do o espaço cénico com supresa e 
emoção, as batalhas entre as forças 
do bem e do mal sucedem-se, pelo 
domínio dos quatro elementos: água, 
ar, terra e fogo.
Uma noite inesquecível que ninguém 
quererá perder. 

O FIG aposta na boa-disposição e, 
em 2009, volta a convidar Enano para 
uma visita. Desta vez, fardado de fato-
-macaco vermelho, Enano constrói a 
história a partir da improvisação com o 
público, que transforma numa grande 
família. Além do doce sabor do riso, 
nada mais é premeditado neste Red 
Chocolat, para saborear no espaço 
“Comer à Grande”. Este espectáculo 
internacional já foi apresentado em 
15 países e foi premiado em vários 
concursos internacionais.
Natural da Andaluzia, José Torres vive 
em Portugal e, em 2001, criou a perso-
nagem Enano - Free Artist. Enquanto 
palhaço, Enano inova, de forma natural 
e espontânea, e é na rua que encontra 
a sua razão de ser. Enquanto homem 
com preocupações sociais, José Tor-
res é presidente e director artístico da 
associação “Remédio do Riso”, que 
leva doutores-palhaços aos hospitais 
para fazer rir quem mais precisa.

Depois do sucesso da sua primeira 
passagem pelo Pinhal Novo, “PIG”, a 
porca mais simpática do Reino Unido 
regressa ao Jardim José Maria dos 
Santos, onde vai ficar instalada duran-
te todo o fim-de-semana. Realizado 
dentro de um insuflável, com nove 
metros de comprimento, “PIG” é um 
espectáculo surpreendente para toda 
a família. Um camponês convida o pú-
blico a espreitar a acção que decorre 
no interior, através de “janelas” abertas 
na estrutura. Uma doçura, para público 
de todas as idades.

Na escuridão da noite, homens e 
mulheres, de olhos escondidos por 
abat-jours de luz difusa, entregam-se a 
uma dança compenetrada, metódica. 
Este é o Baile dos Candeeiros, uma 
proposta dos Radar 360º, recupe-
rando universos mágicos presentes 
na nossa infância. Estes candeeiros 
transformam os espaços por onde cir-
culam, iluminam caminhos e interagem 
com o público.
A Radar 360º é uma associação cul-
tural, nascida, oficialmente, em 2005, 
do encontro de jovens artistas de 
várias áreas.

São loucos, divertidos, enérgicos e 
excelentes músicos. Além disso, são 
repetentes no FIG e deixaram muitas 
saudades depois da sua passagem 
pelo Pinhal Novo, em 2005. Assim, 
é com grande prazer que o festival 
volta a receber le Taraf Goulamas, a 
verdadeira “fanfarra culinária cigana”. 
Este conjunto de oito músicos tem, 
como eles próprios dizem, “os pés no 
Sul e a cabeça nos Balcãs”. A música 
típica dos territórios da ex-Jugoslávia 
está-lhes no sangue e apresentam-na 
ao melhor estilo Kusturica, enquanto 
na caçarola, no meio do público, pre-
param ponche e a sua receita secreta 
de caracoletas!
Nascidos na primavera de 2001, Le 
 Taraf Goulamas teve sempre como 
prioridade, o convívio e o prazer 
de  tocar música, de conversar, de 
 comer... prazeres que decidiram levar 
para a rua e partilhar com o público, 
sem preconceitos. Nestes dias de 
Verão, Le Taraf Goulamas vão passear 
pelo FIG e pôr toda a gente a dançar, 
noite fora. Aproximem-se para dois 
dedos de conversa e provem as cara-
coletas... são um espanto!

O que é música? Para Les Branks, o 
leque de respostas é muito alargado... 
a criatividade não tem limites e a im-
provisação é a chave para esta fanfarra 
irreverente. Vestidos para chocar, os 
músicos trazem consigo instrumen-
tos musicais comuns, mas também 
alguns inventados e, de resto, tudo 
é pretexto para inventar novos sons, 
para recriar o espectáculo, interagir e 
inovar. A experimentação lúdica é um 
prazer para este grupo francês, que 
adora envolver-se com o público. E 
nós vamos mostrar-lhes que o público 
português também tem muito para 
oferecer, certo?

De Kerala, ao sul da Índia, chegam 
os Kalatharangini Troup, com dois 
espectáculos distintos que trazem 
até nós todo o misticismo indiano. 
Misticismo que se reflecte quer nas 
tradições ancestrais que se recuperam 
e perpetuam, quer nos rituais cuidados 
como a maquilhagem – ela própria, um 
espectáculo único, que demora cerca 
de três horas e que pode ser observa-
da pelos espectadores.
Os multi-premiados John Karuvfi-
kattukuzhi Mathew, Mary John, Rya 
Karuvfikattukuzhi John e Ruby Karuvfi-
kattukuzhi John representam a família 
fundadora desta companhia, cuja car-
reira abrange um leque diversificado 
de artes performativas indianas. No 
Pinhal Novo, podemos assistir, no dia 
3, a um espectáculo de dança clássica 
que inclui Bharatanatyam, Kuchupudi 
e Mohiniyattam. Estas danças, espe-
cialmente destinadas às mulheres, têm 
origens diferentes. Por exemplo, Bha-
rata Natyam é uma dança  com mais 
de dois mil anos, ligada às  devadasis 
(servas de Deus), grupos de mulhe-
res que viviam nos templos e eram 
educadas nas áreas da música, da 
dança e da literatura. Cada uma destas 
danças é extremamente complexa e 
cada postura tem uma técnica e um 
significado muito próprios.
No dia 5, será a vez do teatro, com 
uma representação de Kathakali. O 
Kathakali – Katha (história) e Kali (fogo) 
– está repleto de significados e envolve 
os actores em actuações estilizadas 
e dramáticas. Histórias da morte dos 
demónios por Bheema e jogos de 
dados entre Kauravas e Pandavas 
são alguns do temas retratados nesta 
forma de teatro ancestral, que surgiu 
do cruzamento de várias tradições da 
região de Kerala. Muito exotismo e 
beleza de outras paragens para des-
cobrir no FIG.



tradicionais
Cultura popular 
desfila pelas ruas

O Festival Internacional de Gigantes 
nasceu do desejo de preservar e pro-
mover as figuras gigantes da nossa 
cultura tradicional, fazendo a ponte 
com outras formas de gigantismo 
presentes nas expressões contem-
porâneas. 
Os gigantones e os cabeçudos, sem-
pre acompanhados dos bombos e das 
gaitas de foles, ocupam lugar central 
na programação e, em 2009, chegam 
de toda a Península Ibérica para nos 
deslumbrarem com os seus diversos 
estilos e interpretações – dos mais tos-
cos e divertidos aos mais requintados.
Além das apresentações individuais 
dos vários grupos, durante a tarde 
de sábado, junto ao coreto do Jardim 
José Maria dos Santos e do tradicional 
Baile de Gigantes, às 21h30, será pos-
sível, ainda, ver os gigantes, os vários 
grupos e as orquestras de percussão 
no desfile de domingo, que percorre 
a Avenida Alexandre Herculano e cir-
cunda o recinto do Festival e que conta 
com mais de seiscentos participantes.

arte Clandestina
A Lenda de um Anjo 
que deu nome 
à Quinta

A água é elemento central na vida 
humana e, num meio rural, essencial 
para a subsistência das populações. 
Camponeses, lavadeiras, padeiros, 
viticultores... todos se dirigem à fonte 
da aldeia, mas encontram-na domina-
da pelo diabo, que envenena as águas 
para dizimar as gentes. São as ovelhas 
que pastam na serra que, com o seu 
balir melodioso, chamam um Anjo que 
desce dos céus para resgatar a fonte. 
É com esta adaptação livre da “Lenda 
do Anjo”, intimamente ligada à história 
da aldeia de Quinta do Anjo, no conce-
lho de Palmela, que se estreou o novo 
grupo de teatro amador Arte Clandes-
tina, da Sociedade de Instrução Musi-
cal. Um pedaço da nossa história local, 
que contamos no sábado, de forma 
bem-disposta, junto ao espaço infantil.

associação fiaR
Do encontro 
de artistas nasce 
“Uma Rampa 
para Ti”

Bardoada 
& amigos
Gente da casa 
com muita energia

Marionetas para 
todos os gostos
Um mundo mágico 
para descobrir 
no espaço infantil
O público mais jovem tem um espaço 
destacado no Festival Internacional de 
Gigantes, onde as marionetas ocupam 
lugar central. São muitas as propostas, 
que vão fazer sonhar os pequenitos, 
mas também os mais crescidos.

teatro artimanha 
História de Portugal 
continua a inspirar...

O Bardoada – Grupo do Sarrafo é 
parceiro na organização do festival e 
presença indispensável nos vários es-
paços e momentos da festa. Além dos 
habituais momentos de ritmo frenético 
e boa-disposição, esta orquestra de 
percussão de Pinhal Novo apresenta, 
este ano, um espectáculo intitulado, 
simplesmente, Bardoada & Amigos. 
Melodia, cor, voz e dança juntam-se 
aos tambores “para dar corpo à gran-
de festa da alegria e da amizade que 
a música, no seu todo, proporciona”.

Para o público adulto, o Teatro Arti-
manha propõe a sua nova produção 
“A Conquista de Lisboa aos Mouros”. 
Estreada em Fevereiro, a peça é ins-
pirada em factos históricos e narra 
a epopeia vivida antes e durante o 
longo cerco da Cidade de Lisboa, em 
1147, pelas forças do nosso primeiro 
rei e dos cruzados que o ajudaram. 
Como nos diz o Artimanha, “fala das 
lutas necessárias, canta a glória e o 
infortúnio de quem as viveu, mas que 
acima de tudo sublima o homem, seja 
ele cristão ou mouro e mais que tudo, 
que a guerra é sempre um caminho 
para o sofrimento, que só Deus sabe 
verdadeiramente avaliar e, porventura, 
até castigar”. A não perder, no dia 5, 
no Anfiteatro do Jardim José Maria 
dos Santos, uma verdadeira máquina 
do tempo que nos fará voltar aos dias 
da criação da nossa identidade.

... e Pinguins são estrelas 
em peça infantil

Também no dia 5, às 11 horas, o Arti-
manha sobe ao palco do Auditório Mu-
nicipal para apresentar “Na Terra dos 
Pinguins”. A mais recente produção 
para o público infantil conta a história 
de Irina, uma jovem, sonhadora, que 
tem o desejo de viajar e conhecer 
 outras terras, em particular a Antártida, 
o continente gelado do Hemisfério Sul. 
Uma noite adormece, triste, e tem um 
sonho, onde é transportada, como 
que por magia, para esse continente. 
Vendo-se perdida, empreende uma 
aventura fascinante e perigosa, com 
o objectivo de regressar a casa. Co-
nhece novos amigos, entre os animais 
da Antártida, que a tentarão ajudar 
a ultrapassar os desafios. Conhece, 
ainda, os perigos que ameaçam 
esse continente e o nosso mundo e, 
sobretudo, entende a importância de 
todos nós na conservação do planeta 
Terra. Baseada num conto escrito por 
Irina Boteta – uma das jovens alunas 
da Secundária de Pinhal Novo que 
integrou uma expedição científica à 
Antártida – “Na Terra dos Pinguins” 
promete fazer sonhar gente de todas 
as idades.

Apoios

PARTICIPANTES NO DESFILE

• Bardoada – o Grupo do Sarrafo 
Pinhal Novo - Portugal

• Teatro Artimanha 
Pinhal Novo - Portugal

• Pia-Projectos de Intervenção Artística 
Pinhal Novo - Portugal

• Troça Carnavalesca Mixta Barbapapa com 
Orquestra Armação Musical e Morena Tropicana 
Olinda - Brasil

• Cercle Internacional d’Amics dels Gegants 
Catalunha - Espanha

• Associação Tradições
Açores - Portugal 

• Compañia de Gigantes de Leganés 
Espanha 

• Pifaradas e Zambombadas dos Pastores
de Álvaro Cardoso Pessoa 
Unhais da Serra da Estrela - Portugal

• Grupo de Cabeçudos de Zebreira 
 Idanha a Nova - Portugal

• Kabum 
Catalunha - Espanha

• Tocandar 
Marinha Grande - Portugal

• Gigabombos 
Évora - Portugal

• Bombo Juvenil 
Serra da Estrela - Portugal

• Asociación y Escuela de Gigantes 
y Cabezudos de Logroño 
Espanha 

• Grupo de Gigantones e Cabeçudos
do CAJ / APPACDM 
Setúbal - Portugal

• Escolas do Concelho
Palmela - Portugal

• Compagnie D’Ailleurs 
França

• Teatro Brinca
Bairro Alentejano - Portugal

• Arte Clandestina
Quinta do Anjo - Portugal

• Barcarrota
Espanha

• Grupo de Teatro Serviços Sociais CTMP
Palmela - Portugal

• Associação Ida e Volta
Braga - Portugal

Dia 3

•21h00  Espaço InfantIl
Zampón o lambón 
- fantoches de Baj

•21h30  audItórIo MunIcIpal
a Ver navios - s.a. Marionetas

Dia 4

•08h00  Espaço InfantIl
Caixa de Bonecos - Delfim Miranda

•19h00  Espaço InfantIl
Bolo de Chocolate
- ecos do sul Marionetas

Dia 5

•20h00  Espaço InfantIl
Dom Roberto - Marionetas do Porto

Ao longo de quatro meses, um grupo 
de artistas esteve reunido em Palme-
la, no âmbito de um projecto ligado 
à dança, ao circo e ao teatro físico, 
orientado para o espaço público. A 
primeira fase desta experiência, levada 
a cabo pela Associação FIAR, ficou 
concluída com a estreia de “Uma 
Rampa Para Ti”, que chega ao FIG 
no dia 3, junto ao Mercado Municipal. 
“Uma Rampa Para Ti” representa a 
busca de uma linguagem contempo-
rânea que questione as fronteiras de 
diferentes expressões artísticas. Desta 
busca, nasce um novo conceito onde 
convergem várias técnicas circenses.


