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PROGRAMA
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01
02
07
08
09
14
15
16

17h00 | 17h30 ‘Rui Sousa, 20 anos com as Marionetas’
Museu do Papel Terras de Santa Maria
Visita à Exposição terça › sexta | 10h00 › 12h00 | 14h00 › 17h00
18h00 ‘Rosa e os 3 Namorados’
Jardim do Museu do Papel Terras de Santa Maria

17h30 ‘Saltimbancos D’el Rey’
18h00 ‘Inês de Castro’
Praça da República, Santa Maria da Feira

18h00 ‘Marionetas Circulantes’
18h30 ‘O Nabo Gigante’
Largo Gaspar Moreira, Santa Maria da Feira

10h30 Construção de Marionetas
Museu de Santa Maria de Lamas (interior)
17h00 ‘O Pão Que O Diabo Amassou’
Parque de Lamas (arcadas do museu), Santa Maria de Lamas

10h30 ‘Marionetas Musicais’
11h00 ‘Circo Galaico’
Margem do Rio Cáster | Banco do Tempo, Santa Maria da Feira

21h30 ‘O Barbeiro’ | ‘A Tourada à Portuguesa’
Monte do Viso, Guizande

17h00 ‘O Pão Que O Diabo Amassou’
Quinta do Castelo (Lago), Santa Maria da Feira

10h30 ‘Marionetas de Circo’
11h00 ‘A Barraca Camiño a Compostela’ (O Teu Xacobeo)
Margem do Rio Cáster | Banco do Tempo, Santa Maria da Feira

Nota:
· A lotação do espaço, o distanciamento físico e as medidas
de higienização deverão ser cumpridas conforme indicação da
organização e da DGS.
· Para garantir que não há aglomeração excessiva de pessoas,
a participação nos espetáculos carece de inscrição prévia.
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EXPOSIÇÃO · INAUGURAÇÃO

ESPETÁCULO

‘Rui Sousa, 20 anos com
as Marionetas’ Rui Sousa

‘Rosa e os 3 Namorados’
S.A. Marionetas, José Gil

Exposição de marionetas e de experiências resultantes de um trajeto de 20
anos de pesquisa no mundo das
marionetas. Um pouco da história da
evolução das suas técnicas favoritas e
das tentativas de criar novas alternativas
a esta variante do teatro. Um sortido de
cor e fantasia num lugar tão especial, na
sua terra natal.

Uma história centenária, trazida por esta
emblemática companhia de teatro de
marionetas até aos nossos dias, conforme era apresentada há muitas décadas,
em praias, ruas e praças deste nosso
Portugal português. A Rosa, empregada
a dias de uma patroa abastada, vê-se
envolvida em várias paixões. O ourives,
o brasileiro e o sapateiro são pretendentes desta calorosa história de amor, com
muitas peripécias e humor. José Gil, embaixador desta arte que é o Teatro Dom
Roberto, representa, nesta função e nos
dias de hoje, toda uma carga histórica e
emocional que faz sorrir crianças destas
eras e seniores que já foram miúdos de
outros tempos.

Famílias (todas as idades)
Duração: 45 minutos

Museu do Papel Terras de Santa Maria
17h00

INSCREVA-SE AQUI
17h30

INSCREVA-SE AQUI
VISITA À EXPOSIÇÃO

terça › sexta | 10h00 › 12h00 | 14h00 › 17h00

Famílias (todas as idades)
Duração: 20 minutos

18h00
Jardim do Museu do Papel Terras
de Santa Maria

INSCREVA-SE AQUI

ESPETÁCULO

ESPETÁCULO

‘Saltimbancos D’el Rey’
Marionetas Rui Sousa

‘Inês de Castro’
S.A. Marionetas

O bonecreiro Rui Sousa e os seus
bonecos de madeira apresentam a trupe
mais desengonçada destas terras.
Acrobatas, bobos e muitas outras
atrações juntam-se a heróis da história,
fazendo deste momento um reviver das
épocas idas de reis, rainhas e aventureiros. No local, haverá uma mesa de
construção de marionetas para pais e
filhos antes do início das funções.

Uma trupe de bonecreiros assenta
arraiais no Castelo de Santa Maria da
Feira para apresentar ‘Inês de Castro’.
Os S.A. Marionetas revelam, em bonifrates, toda a verdade acerca da vida e
morte de Inês e do seu amado Pedro,
que lutaram contra tudo e todos para
que o seu amor não tivesse fim. Vamos
todos ver bonecos feitos de pau e barro
manipulados por duas lindas donzelas.

17h30
Praça da República, Santa Maria da Feira

18h00
Praça da República, Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI

INSCREVA-SE AQUI

Famílias (todas as idades)
Duração: 30 minutos

Famílias (todas as idades)
Duração: 30 minutos
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ANIMAÇÃO DE RUA · ESPETÁCULO

ESPETÁCULO

‘Marionetas Circulantes’
Marionetas Rui Sousa

‘O Nabo Gigante’
Particulas Elementares

Estas marionetas circulantes, como o
próprio nome indica, circulam livremente
pela plateia, pelas praças e pelas ruas.
Deambulam e interagem com o público.
Agem de forma tão simples e pura que,
por vezes, o manipulador é esquecido e
num ápice, adultos e crianças brincam
com elas, como se seres autónomos se
tratassem.

O Nabo Gigante é um conto original
russo de Alexis Tolstoi que reúne numa
só história os ingredientes necessários
para uma peça divertida e lúdica. A
história do Nabo Gigante apaixona pela
sua simplicidade, sendo um verdadeiro
clássico com muitas lições, que
combina em palco momentos de alegria,
ternura, empenho, dedicação e amizade.
Num imaginário bucólico, a companhia
Partículas Elementares encena, de forma
sensível e criativa, a máxima de que a
união faz a força.

Famílias (todas as idades)
Duração: 30 minutos

18h00
Largo Gaspar Moreira, Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI
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Famílias (todas as idades)
Duração: 40 minutos

18h30
Largo Gaspar Moreira, Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI

OFICINA

ESPETÁCULO

Construção de Marionetas
Rui Sousa e Telma Pedroso

‘O Pão Que O Diabo Amassou’
Marionetas Rui Sousa

M/6 · Limitado a 20 pessoas
Duração: 120 minutos

Famílias (todas as idades)
Duração: 40 minutos

Nesta oficina, desmistifica-se a complexidade da construção de uma marioneta. A criança acompanhada do adulto,
ou o jovem, ou até mesmo apenas o
adulto poderá entender e executar o
método de construção de uma marioneta. A cada família ou participante
singular é dado um kit de material
intransmissível para a realização das
etapas de elaboração do elemento.
Um momento de aprendizagem para
todos onde a marioneta é o cerne e
todas as suas valências surgem a partir
da sua confeção.

O padeiro “Zacarias Zebedeu Zambujal
Zagalo Zarco” tem um amor muito
especial por uma donzela da sua freguesia. O diabo tendeiro não quer ver o
padeiro junto da sua amada e faz tudo
para ficar com a bela moça, de nome
“Gertrudes Generosa Gomes Gentil da
Graça”. Assim, o Demo, de nome
“Diabo Diabrete Demoníaco de Desgraça e Desgostos”, decide arruinar a
receita do pão do padeiro que a sua
amada tanto gosta. O diabólico ser
falseia a sua identidade, fazendo-se
passar por um homem muito rico, de
nome “Manuel Maria Marques Marquês
de Moura Manso”, e estraga o pão do
padeiro, deixando-o como presente à
donzela. Esta, pensando ser o verdadeiro pão do seu amado, come e detesta-o.
O diabo arruína assim a relação dos dois
e fica com a donzela para ele.

10h30
Museu de Santa Maria de Lamas (interior)

INSCREVA-SE AQUI

O padeiro e o seu burro irão ‘comer o
pão que o diabo amassou’ para dar uma
reviravolta a esta história.
Uma história inspirada no alimento mais
emblemático da História do homem,
associado a todas as regiões de
Portugal, e que é o alimento do povo de
todo o mundo. Uma forma descontraída
de brincar às expressões, lengalengas e
destrava línguas da nossa língua
portuguesa.
“O pão que o diabo amassou” pode ser
“mastigado” por crianças dos 3 aos 103
anos de idade.
17h00
Parque de Lamas (arcadas do museu),
Santa Maria de Lamas

INSCREVA-SE AQUI
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ESPETÁCULO

ESPETÁCULO

‘Circo Galaico’
Títeres Alakrán

‘Marionetas Musicais’
Marionetas Rui Sousa

Famílias (todas as idades)
Duração: 40 minutos

Famílias (todas as idades)
Duração: 30 minutos

Estas marionetas musicais representam
o início do percurso de Rui Sousa como
marionetista, rumando ao ano de 2001,
quando se apresentava nas ruas do norte do país, nomeadamente na Rua de
Santa Catarina, no Porto. Artistas como
o Saxofonista Charlie ou os Cariocas
Carlão e Beleza, tocavam e dançavam
para regalo dos que passavam e formavam um cordão de público enorme, com
sorrisos estampados no rosto. Adultos e
crianças sempre demonstraram carinho
por estes personagens e Rui Sousa foi
criando novos artistas, como Anibal (o
mestre de cerimónias), Zé Xerife e Mary
Lou, Zafirah, entre outros. Todas estas
personagens apresentam uma alegoria,
uma fantasia ou uma surpresa, levando
o público até um mundo mágico e encantado, proporcionando uma viagem
musical pelo Jazz, Samba, Country,

Clássica, entre outros estilos de música
e danças. Miúdos e graúdos são convidados, por vezes, a dançar sem sair do
lugar, ou a bailar, sem levantar o rabiote
do chão.
Este espetáculo tem uma forte interação
com o público, ‘roubando-o’ da plateia
e levando-o até à cena, sendo parte integrante da performance. Outra vantagem é que os conteúdos apresentados
podem ser transformados em animação
de rua fixa ou circulante, levando as
personagens a deambular entre públicos flutuantes.

O novo circo de bonecos está aqui! O
Circo Galaico é um espetáculo de
variedades liderado por um apresentador que será o mestre de cerimónias de
clássicos e números de circo incomuns.
Um circo único, onde magia e fantasia
se misturam com natureza, na qual os
artistas convidados não são outro senão
animais selvagens da fauna galega.
Xáquin (o javali poderozo), o palhaço
Rolin, o corvo equilibrista, a cabra
Ribelina e muitos outros artistas, fazem
deste circo, o mais galego ou galaico do
mundo.

10h30
Margem do Rio Cáster | Banco do Tempo
Santa Maria da Feira

11h00
Margem do Rio Cáster | Banco do Tempo
Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI

INSCREVA-SE AQUI

ESPETÁCULO

‘O Barbeiro’ | ‘A Tourada à Portuguesa’
Marionetas Rui Sousa
Famílias (todas as idades)
Duração: 30 minutos

Duas histórias que encantam há mais de
300 anos. Uma tradição que chegou até
nós vinda dos mestres bonecreiros italianos no séc. XVII. ‘O Barbeiro’ relata a
aventura do Dom Roberto que vai ao
Barbeiro no dia do seu casamento. Nessa ida, nada o pode fazer atrasar para vir
casar com a Rosa, mas quem manda na
barbearia, de muito sovina que é, quer
que o Roberto pague uma fortuna pela
barba, só porque vai casar. Mas que injustiça... A partir daqui desenvolve-se um
sem fim de peripécias, ‘metendo ao barulho’ o Padre, o Guarda, o Diabo e até a
Morte. Vamos lá ver se o nosso herói casa ou não casa com a Rosa?
Em ‘Tourada À Portuguesa’, o herói Touro leva os homens da arena à loucura.
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Ninguém consegue ‘fazer farinha’ com
ele. O nosso protagonista consegue ludibriar o bandarilheiro, gozar o cavaleiro e,
no final, fazer uma pega de caras com os
forcados e fazer as pazes com estes rapazes. O Touro, o forcado Artur e o forcado Elvis ficam bons amigos e fazem a
festa no final.
O uso de uma palheta metálica para emitir as vozes dos personagens ainda hoje
é um mistério e um chamariz de público
nesta arte.
21h30
Monte do Viso, Guizande

INSCREVA-SE AQUI
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ESPETÁCULO

‘O Pão Que O Diabo Amassou’
Marionetas Rui Sousa
Famílias (todas as idades)
Duração: 40 minutos

O padeiro “Zacarias Zebedeu Zambujal
Zagalo Zarco” tem um amor muito
especial por uma donzela da sua freguesia. O diabo tendeiro não quer ver o
padeiro junto da sua amada e faz tudo
para ficar com a bela moça, de nome
“Gertrudes Generosa Gomes Gentil da
Graça”. Assim, o Demo, de nome
“Diabo Diabrete Demoníaco de Desgraça e Desgostos”, decide arruinar a
receita do pão do padeiro que a sua
amada tanto gosta. O diabólico ser
falseia a sua identidade, fazendo-se
passar por um homem muito rico, de
nome “Manuel Maria Marques Marquês
de Moura Manso”, e estraga o pão do
padeiro, deixando-o como presente à
donzela. Esta, pensando ser o verdadeiro pão do seu amado, come e detesta-o.
O diabo arruína assim a relação dos dois
e fica com a donzela para ele.

O padeiro e o seu burro irão ‘comer o
pão que o diabo amassou’ para dar uma
reviravolta a esta história.
Uma história inspirada no alimento mais
emblemático da História do homem,
associado a todas as regiões de
Portugal, e que é o alimento do povo de
todo o mundo. Uma forma descontraída
de brincar às expressões, lengalengas e
destrava línguas da nossa língua
portuguesa.
“O pão que o diabo amassou” pode ser
“mastigado” por crianças dos 3 aos 103
anos de idade.
17h00
Quinta do Castelo (Lago), Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI

ESPETÁCULO

ESPETÁCULO

‘Marionetas de Circo’
Marionetas Rui Sousa

‘A Barraca Camiño a Compostela’
(O Teu Xacobeo)
Titeres Cachirulo

Famílias (todas as idades
Duração: 30 minutos

Um desfilar de atrações circenses, com
cada artista a mostrar o seu truque ou
habilidade. Um espetáculo pleno de perícia e humor, com a presença de um
malabarista, um contorcionista, uma bailarina, um ciclista, um trapezista, e outros mais artistas. Poderemos ver um
sem fim de números clássicos de circo
em marionetas de fios, misturados também com outros números mais arrojados, como o perigoso faquir, a cadelinha
aventureira e o ‘terrível’ esqueleto.
É, sem dúvida, um espetáculo/performance com muita cor e movimento, musicado
por bandas sonoras dos melhores circos
do mundo, que transporta o público familiar para uma viagem circense ímpar.
Este espetáculo foi evoluindo com os
anos, desde a sua estreia em 2005, devido à sua interação com o público e o de-

Famílias (todas as idades)
Duração: 40 minutos

senvolvimento da técnica. Ao longo dos
tempos, as próprias marionetas foram-se renovando, contendo mais habilidades e outros extras.
10h30
Margem do Rio Cáster | Banco do Tempo,
Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI

Um retábulo de fantoches que anda a
percorrer o Caminho de Santiago
representa a obra “Adventure Road”.
Com personagens ligados à tradição e
lendas do Xacobeo, como Don Gaiferos,
a Rainha Lupa, a Rainha Isabel de
Castela ou o próprio Diablo Lucifer, entre
outros, este espetáculo promete levar o
público a um universo lendário, através
das marionetas.
A barraca dos Títeres Cachirulo faz um
desvio para vir a Terra de Santa Maria
apresentar lendas e tradições de tempos
idos da Galiza.
11h00
Margem do Rio Cáster | Banco do Tempo,
Santa Maria da Feira

INSCREVA-SE AQUI

