


Bem-vindos à edição de 2010 do Festival Internacional de Marionetas do Porto. 
Afirmamos como princípio  orientador recentrar o olhar deste festival sobre a 
marioneta contemporânea. Ao fazê-lo somos  obrigados a olhar para longe e 
para perto, para um lado e para o outro... e para outros.
O que pode ser uma marioneta? Como pensar esta forma particular de  arte?  
A edição de 2010 é dedicada a estas e a outras questões. A marioneta enquanto 
prática-trabalho. A marioneta enquanto forma-matéria. A marioneta enquanto 
ideia.  A marioneta enquanto prática experimental e popular. Será possível esta 
coexistência? 
Nesta edição está presente também um esforço de revisão da matéria não dada 
ou (demasiado) dada como adquirida. Artistas da cidade, do país e do mundo 
estão entre nós.  Artistas consagrados, quase desconhecidos e em formação 
compõem o naipe de propostas em jogo nesta mesa de manipulação. 
O convívio  ou  o confronto da marioneta, do teatro de objectos e formas 
animadas com outras práticas artísticas é uma das linhas que define, desde 
sempre, a identidade deste festival. Dança, performance, artes plásticas, 
artes da rua e vídeo, são algumas das combinações possíveis, presentes na 
programação.
Esta edição é assinalada pelo regresso das escolas de teatro do Porto à festa 
da marioneta contemporânea. Este ano, o festival habitará os espaços de 
apresentação associados às escolas e os alunos habitarão o festival de um 
modo próximo e participativo.
A formação é uma das apostas mais claras, neste campo temos um vasto 
conjunto de propostas: dos profissionais mais experientes aos espectadores 
mais curiosos de todas as idades, todos poderão encontrar motivos de 
interesse nos workshops (WOP). A leitura do programa, a consulta do blog do 
Festival ou o contacto com a equipa permite a cada  um, as escolhas do seu 
festival. O festival é também o lugar de mostra de trabalhos em processo e de 
encontros e debates com os criadores (WIP).
Esta edição é a primeira realizada por uma nova equipa. Uma nova equipa que 
dispôs de menos tempo de preparação para o festival (só foi possível constituir 
a equipa em Abril),  de menos recursos financeiros (a Câmara Municipal do Porto 
reduziu em quase 70% o apoio financeiro e outros parceiros também diminuíram 
a sua participação) e que necessitou  de uma completa mudança de instalações 
(o festival  mora na Cordoaria  e sente-se bem em casa).
Uma nova equipa que dispõe das suas energias, da sua criatividade, experiência 
e vontade para concretizar esta festa, com uma direcção artística que quer 
investir em sentidos que reforcem a identidade do festival e a sua ligação à 
cidade, à região, assumindo também  a responsabilidade de dar continuidade, 
neste campo específico, ao valioso e diverso legado de Isabel Alves Costa. 
O FIMP 2010 convida-nos a escolher um sítio de onde podemos observar  
e reflectir e discutir sobre o que vemos. A marioneta, que lugar é este?

Igor gandra  - Director Artístico

ÓPerA Dos ciNco € – AKA – trANs GUeto  
eXPress – TEATRO DE FERRO + RADAR 360°  
+ TEATRO DO FRIO 
Mosteiro de São Bento da Vitória, 21h30

PeQUeNAs ceriMÓNiAs – JOÃO CALIXTO  
E TIAGO VIEGAS 
Arquivo Distrital do Porto, 23h00

seXtA, 17 De seteMBro

o troNo sAiU À rUA – LIMITE ZERO 
Arquivo Distrital do Porto, 11h30 e 15h30

Dos JoeLHos PArA BAiXo – MÁRCIA LANÇA 
ACE / Teatro do Bolhão, 18h00

JAKUscH – UTA GEBERT (Alemanha) 
ESMAE, 21h30

MiroNescÓPio – TARUMBA 
Ateneu Comercial do Porto, 21h00, 22h15, 23h30

GoBo.DiGitAL GLossArY – AKHE THEATRE 
(Rússia) Teatro Helena Sá e Costa, 22h00

eNcoNtro – RECITAL DE POEMAS E CANÇÕES, 
PEDRO BRANCO 
Café Concerto da ESMAE, 23h00

sÁBADo, 18 De seteMBro

Petites Histoires sANs PAroLes  
– BRICE COUPEY / CIE L’ALINÉA (França) 
Jardim da Cordoaria, 11h30, 12h30, 16h30, 17h30

JAKUscH – UTA GEBERT (Alemanha) 
Balleteatro, 21h30

MorNiNG sUN – MÁRCIA LANÇA E JOÃO CALIXTO 
Balleteatro, 22h00

DoMiNGo, 19 De seteMBro

o MeLHor MUNDo PossíVeL – GUSTAVO SUMPTA 
Mosteiro de São Bento da Vitória, 20h00

QUiNtA, 23 De seteMBro

LA tiMiDeZZA DeLLe ossA – PATHOSFORMEL 
(Itália) Sala de Ensaios do Teatro de Ferro, 
19h00

ÓPerA Dos ciNco € – AKA – trANs GUeto  
eXPress – TEATRO DE FERRO + RADAR 360°  
+ TEATRO DO FRIO 
Mosteiro de São Bento da Vitória, 21h30

cocoN – UTA GEBERT (Alemanha) 
ACE / Teatro do Bolhão, 23h00

seXtA, 24 De seteMBro

BA BA – PICCOLI PRINCIPI (Itália) 
Arquivo Distrital do Porto, 16h30

LA tiMiDeZZA DeLLe ossA – PATHOSFORMEL 
(Itália) Sala de Ensaios do Teatro de Ferro, 
19h00

MiroNescÓPio – TARUMBA 
Coreto do Jardim da Cordoaria, 21h00, 23h15, 
00h30

MAKe LoVe Not WAr  – TEATRO DE 
MARIONETAS DO PORTO 
Praça da Cadeia da Relação, 22h00

cocoN – UTA GEBERT (Alemanha) 
ACE / Teatro do Bolhão, 23h00

sÁBADo, 25 De seteMBro

BA BA – PICCOLI PRINCIPI (Itália) 
Arquivo Distrital do Porto, 11h30

ALMoÇo FiMP 
Jardim da Cordoaria, 13h00

BAiLe Dos GorDos – COLECÇÃO B 
Jardim da Cordoaria, 16h00

DoMiNGo, 26 De seteMBro

PoNto De eNcoNtro - esPLANADA    
Praça da Cadeia da Relação

FiMPALitos 2010  
AteLier De coNstrUÇÃo e MANiPULAÇÃo 
Ponto de encontro FIMP, 15h00 às 18h30

BooGies NA ciDADe - iNterVeNÇÃo 
MArioNetísticA No esPAÇo PÚBLico 
Metro do Porto e Jardim da Cordoaria

Porto Ao PÔr Do soL 
Lago do Jardim da Cordoaria, 18h30

roLe–PLAYiNG, eXPosiÇÃo De sArA MAiA 
(A PArtir De “o DiÁLoGo No PÂNtANo”,  
De MArGUerite YoUrceNAr)  
Mosteiro de São Bento da Vitória, 18 de 
Setembro a 29 Outubro, 14h00 às 20h00

AteLiers, WorKsHoPs 
e WorK iN ProGress

17 A 26 De seteMBro

teL. 223 320 053 
WWW.FiM.coM.Pt



MIronESCÓPIo
A tArUMBA

Nesta mistura de festa com ensaio de banda-de-ga-
ragem experimental e ópera de arte total low cost, 
migrantes, nómadas, artistas de rua e outros, tam-
bém de casa às costas, co-habitam com o nosso 
estimado público.  
Ópera dos Cinco € – also known as – Trans Gue-
to Express acontece num dispositivo instalado no 
exterior. Posto fronteiriço, campo de retenção em 
outsourcing, check point, salão de baile, quermesse, 
circo novo - pelintra (ex-novo-rico), teatro de feira, 
feira da ladra e da contrafacção... Imagens de que 
partimos e que configuram a relação deste objecto 
cenográfico com o evento espectacular/performa-
tivo.  Também aqui continuamos a trabalhar sobre 
uma ideia de transversalidade estrutural, que cruza 
elementos oriundos de linguagens da cena distintas 
como o circo ou a marioneta. Nos corpos e na voz 
dos actores, procuramos espaços comuns a estas 
linguagens. A apropriação do espaço nas suas di-
versas escalas, dos objectos manipulados, do olhar 
e do escutar dos outros - espectadores é o caminho 
que nos importa agora percorrer.
Esta criação, congrega três estruturas / grupos / 
companhias: Teatro de Ferro, Radar 360°, Teatro do 
Frio. Com esta associação procuramos experimentar 
formas alternativas de produção e as suas relações 
com os processos criativos.
Imaginemos uma pequena praça ao entardecer. Uma 
trupe de saltimbancos chega e instala-se. São ro-
mânticos os nómadas não são? Repara como pare-
cem livres e felizes. Os miúdos, à solta, correm de 
um lado para o outro. Os adultos, meios aciganados, 

ÓPEra doS CInCo € – aKa –  
TranS gUETo EXPrESS
teAtro De Ferro + rADAr 
360° + teAtro Do Frio

O WIP da Ópera dos cinco € é, sobretudo, um en-
contro com os artistas e uma discussão a partir 
das leituras possíveis do espectáculo sobre as 
questões estéticas, políticas e poéticas que a peça 
levanta.

continuam a tirar coisas das carrinhas e cantam 
enquanto o fazem. Brecht rap e techno Weill. Al-
guns sabem fazer habilidades bem giras – enfim, 
as tradicionais melhoradas. Fartam-se de bulir, têm 
bichos carpinteiros e, no entanto, movem-se num 
tempo fora do carril de Saturno. Esse seu tempo 
outro - o de um mundo ambulante, de um mundo 
gema dentro de um ovo de Colombo, de um mundo 
em trânsito - servirá de molde e máscara ao nosso 
espectáculo.

“A ópera dos cinco € – aka – trans gueto express» 
tenta tirar da gaiola dos especialistas e das es-
pecialidades alguns temores, inquietudes e fecha-
mentos que nos tocam a todos, privilegiando a 
dissonância, mas procurando acertos de cadência 
e de palavra que façam do tempo espectacular um 
laboratório de outras formas de estar com.”
Regina Guimarães

WIP ÓPEra doS CInCo € –  
aKa – TranS gUETo EXPrESS 
teatro de Ferro + radar 360º + teatro do Frio 
Duração: 1 hora 
Nº Participantes: 40 pessoas

20 De seteMBro, 18H45   
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA 

A Tarumba – Teatro de Marionetas apresenta Mi-
ronescópio: A Máquina do Amor. Um espectáculo 
de pequenas formas inspirado nos antigos Peep 
Shows e nas primeiras experiências cinematográ-
ficas realizadas no século XIX, com a utilização de 
aparelhos como o Cinetoscópio e o Mutoscópio.
Os grandes especialistas da arte erótica, Dr. Ero-
tikone, Madame Gigi e Madame Mimi, entre outros 
convidados, actuam pela primeira vez no Porto e 
trazem consigo os seus valiosos Mironescópios. 
Aqui não existem barreiras, o amor é livre! Venha 
descobrir o que aconteceu realmente no Paraíso… 
entre muitas outras surpresas nunca antes vistas.
Vários Mironescópios estarão à sua espera, no inte-
rior de cada um decorrem efeitos visuais, imagens 
em movimento, sombras… que irão criar emoções 
nunca antes sentidas. Um espectáculo intimista, 
pedagógico, relaxante e… erótico… numa soirée 
yé-yé. Traga o seu par e os seus amigos!
Caixas ópticas e múltiplas variações. No seu inte-
rior imagens opacas, coloridas, translúcidas, sin-
gulares… venha espreitar um outro universo pelo 
buraco da fechadura…
“Na Arte, a imoralidade não pode existir. A Arte é 
sempre sagrada.” - August Rodin

DIRECÇÃO ARTíSTICA E CONSTRUÇÃO: LUís VieirA 
e rUte riBeiro   ACTORES-MANIPULADORES: rUte 
riBeiro, cAtAriNA cÔDeA, rAQUeL MoNteiro, LUís 
HiPÓLito, LUís VieirA, sUsANA esteVes PiNto   
ADAPTAÇÃO E TEXTOS: rUte riBeiro   DESENHO 
DE LUZ: Zé rUi   SONOPLASTIA: cAtAriNA cÔDeA   
PRODUÇÃO EXECUTIVA: BrUNo reis   FOTOGRAFIA: 
LUís VieirA

18 De seteMBro, 21H00, 22H15, 23H30 
AteNeU coMerciAL Do Porto
25 De seteMBro, 21H00, 23H15, 00H30 
coreto Do JArDiM DA corDoAriA

17 De seteMBro, 21H30  
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA
24 De seteMBro, 21H30 
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA WoP BoogIES na CIdadE

iNterVeNÇÃo MArioNetísticA 
No esPAÇo PÚBLico
Direcção Artística: igor Gandra 
Formadores: carla Veloso  
Participantes: Alunos do 2º ano do curso de 
Dança do Balleteatro escola Profissional 
Lotação: 21 pessoas 
Duração: 6 horas   
Preço: Gratuito 
Marionetas: Atelier de construção do teatro  
de Ferro 
Fotografia: teatro de Ferro

13 e 14 De seteMBro, 14H30
BALLeteAtro

Um actor/manipulador [marionetista] transporta 
um saco de viagem com alça a tiracolo. Dentro 
deste saco estão algumas dezenas de pequenas 
marionetas, os Boogies.
De dentro do saco surge um Boogie (pequena ma-
rioneta de espuma), marioneta e marionetista apro-
ximam-se ambos de um espectador e convidam-no 
a manipular. Depois de exploradas as possibilidades 
de acção e interacção, o ex-espectador e actual 
marionetista torna-se companheiro do Boogie que 
manipulou e é convidado a levá-lo para casa. 
Neste espaço de trabalho, para além dos concei-
tos e da prática-técnica da manipulação, os parti-
cipantes serão confrontados com um conjunto de 
elementos que, explorados e conjugados de dife-
rentes modos, promoverão a experimentação de 
formas outras de relação entre intérprete e espec-
tador no espaço público.

DRAMATURGIA, TEXTO E CANÇÕES: reGiNA 
GUiMArÃes   ENCENAÇÃO E CENOGRAFIA: 
iGor GANDrA   MOVIMENTO: cArLA VeLoso   
MARIONETAS: JÚLio ALVes   FIGURINOS: DiANA 
reGAL   INTERPRETAÇÃO: ANtÓNio oLiVeirA, 
iGor GANDrA, José PeDro FerrAZ, JULietA 
roDriGUes, roDriGo MALVAr e rosÁrio costA; 
[PArticiPAÇÃo esPeciAL] cArLotA e MAtiLDe   
DESENHO DE LUZ: tDF e GiL roVisco   ASSISTENTE 
DE FIGURINOS: eLisA PiNto   FOTOGRAFIA DE 
CENA: sUsANA NeVes   DESIGN GRÁFICO: cAto   
OPERAÇÃO DE SOM: JoÃo ANDré LoUreNÇo   
DIRECÇÃO DE MONTAGEM: VirGíNiA MoreirA   
OFICINA DE CONSTRUÇÃO: cAtAriNA FALcÃo, 
VirGíNiA MoreirA, VerA MArtiNs e AMérico 
cAstANHeirA – tUDo FAÇo   PRODUÇÃO: teAtro 
De Ferro   CO-PRODUÇÃO: teAtro De Ferro, 
rADAr 360º, teAtro Do Frio, FestiVAL escritA 
NA PAisAGeM, FestiVAL iNterNAcioNAL De 
MArioNetAs Do Porto, teAtro NAcioNAL sÃo 
JoÃo   AGRADECIMENTOS: cAtAriNA LAcerDA   
o teAtro De Ferro é UMA estrUtUrA FiNANciADA 
PeLo MiNistério DA cULtUrA/DirecÇÃo GerAL 
DAs Artes
PrEço: BIlhETEIra do TnSJ – M/12 ANOS

PrEço: 5€ – M/16 ANOS



casulo
Um deserto arenoso. Algo começa a mover-se. Uma 
mão rendilhada, como uma raiz, desenterra-se e é 
rapidamente seguida por outra. No entanto, a se-
gunda parece pertencer a uma criatura de outro 
mundo… Serei aquilo que sou? – É a questão que 
este acto de criação em várias partes, que este 
trabalho de mãos invisíveis parece colocar. 
Casulos, mundos minúsculos, imagens de sonhos. 
Cocon – uma peça sem palavras – fala do ciclo da 
morte e da transformação, de não ter para onde 
ir, da necessidade de protecção e da busca do co-
nhecimento.

CoCon 
UtA GeBert (Alemanha)

24 De seteMBro, 23H00 
Ace / teAtro Do BoLHÃo
25 De seteMBro, 23H00 
Ace / teAtro Do BoLHÃo

ENCENAÇÃO E INTERPRETAÇÃO: UtA GeBert 
CENOGRAFIA E MARIONETAS: UtA GeBert 
COLABORAÇÃO ARTíSTICA: PetrA HiLLBricHt, iLKA 
scHöNBeiN 
VíDEO: siLJA LeX 
MúSICA: MORGAN DAGUENET 
FOTOGRAFIA: UtA GeBert

Um sótão tenuemente iluminado. Num banco, uma 
velhinha pequena e bonita, no seu crepúsculo, sus-
pensa por delicados fios. É animada com grande 
concentração e virtuosismo. Em doze minutos, 
desliza com os amplos braços estendidos desde as 
memórias sombrias até ao presente. Esta íntima 
miniatura fala da velhice e do medo dela, como uma 
batida do coração, um piscar de olhos, um relógio 
chegando à hora, ou como um abraço.

CONCEITO E INTERPRETAÇÃO: UtA GeBert 
COLABORAÇÃO ARTíSTICA: reNAUD HerBiN 
FOTOGRAFIA: UtA GeBert

WoP InTrodUçÃo À anIMaçÃo 
dE MarIonETaS 
Orientado por: Uta Gebert 
Participantes: profissionais e pré-profissionais 
Lotação: 12 pessoas 
Duração: 12 horas   
Preço: 75 €

21 e 22 De seteMBro 
10H00-13H00, 15H00-18H00 
PALÁcio DAs Artes / FÁBricA De tALeNtos

O primeiro dia é dedicado à construção de uma ma-
rioneta a partir de papel ou tecido. A ideia não é 
obter uma marioneta perfeita, mas construir uma 
personagem.
No segundo dia iremos explorar a marioneta e dar-
lhe vida. Como respira? Como se move? Como 
descobre o espaço envolvente e as restantes 
marionetas e objectos? Em improvisação também 
descobriremos como interagir com a marioneta. 

JaKUSCh
UtA GeBert (Alemanha)

18 De seteMBro, 21H30 
esMAe
19 De seteMBro, 21H30 
BALLeteAtro

PrEço: 3€ – M/12 ANOS

PrEço: 5€ – M/12 ANOS



Gobo. Glossário Digital
Glossário: colecção de glosas, definições de pala-
vras obsoletas e obscuras.
1 Vazio do Herói
Vazio: ausência de interesses e aspirações. 
Niilismo. 
2 o Ponto do Herói 
Ponto: modelo de um corpo ideal sem dimensões.
3 A Linha do Herói
Linha: desenvolvimento de um espaço unidimen-
sional, rasto de um ponto em movimento.
4 Perspectiva do Herói
Perspectiva: diminuição imaginária dos objectos 
ou distorção dos seus contornos. 
5 Perspectiva do Herói 2 
Perspectiva 2: tudo aquilo que alguém deseja e 
espera devido às suas expectativas
6 Volume do Herói
Volume: capacidade de alguma parte do espaço 
definida pela superfície de um corpo ou por uma 
extensão de um pensamento
7 exalação do Herói
Exalação: expulsão do ar ou da tensão acumula-
dos num corpo. 
8 Aparência do Herói
Aparência: imagem, desenho de uma coisa ou de 
como parece ser.
9 sonho do Herói
Sonho: estado de sentimentos ainda não conscientes.
10 Anseio do Herói
Anseio: forte inclinação interior. Urgência de reali-
zar os sonhos.
11 Movimento do Herói
Movimento: estado oposto ao descanso, desloca-
ção contínua de um corpo no espaço.
12 Distância do Herói
Distância: comprimento do espaço entre figuras.

DIRECTORES ARTíSTICOS: MAKsiM isAeV, PAVeL 
seMcHeNKo   ACTORES: MAKsiM isAeV, PAVeL 
seMcHeNKo, JANA toUMiNA, BArBArA seiFert, 
NAtALiA sHAMiNA, ANDreY siZiNtseV   DIRECTOR 
GERAL: VADiM GoLoLoBoV   DESENHO DE LUZ: 
VADiM GoLoLoBoV   DIRECTORA: JANA toUMiNA   
MúSICA: ANDreY siZiNtseV   DESENHO DE SOM: 
ANDreY siZiNtseV  DESIGNER DE VíDEO: oLeG 
MicHAiLoV   ADMINISTRADOR: MAriA tAVAPoVA   
TÉCNICOS: MAriA tAVAPoVA, iGor PHoMiN   
GUARDA-ROUPA: MAsHA BYKoVA (NeBesNAYA)   
FOTOGRAFIA: NAtALiA DUDAreVA

goBo.dIgITal gloSSarY
AKHe tHeAtre (Rússia)

18 De seteMBro, 22H00 
teAtro HeLeNA sÁ e costA

13 Dor do Herói
Dor: sensação desagradável, sombria, às vezes 
insuportável, tormento ou angústia.
14 solidão do Herói
Solidão: sensação de isolamento real ou imaginário.
15 optimismo do Herói
Optimismo: doutrina que supõe que o mundo 
existente é mais perfeito que todos os mundos 
possíveis.
16 coliseu do Heroi
Coliseu: edifício destinado a várias festividades, 
em forma de elipse.
Literalmente: “teatro duplo”
17 Glória do Herói
Glória: proeminência conseguida pela qualidade. 
Grandeza, brilho e magnificência como atributos 
do herói.

Gobo: vista à distância com diferentes objectos de 
permeio.
Gobo: prancha muito lisa, de metal ou vidro muito 
suave, áspera na parte de baixo e capaz de reflectir 
imagens.
Gobo: propriedade intrínseca de um objecto. Se 
privado dela, o objecto não pode existir nem ser 
imaginado.

A patética peça-laboratório “Gobo. Glossário Digi-
tal” é uma colecção de instalações ou mini-perfor-
mances numa só.
Organizadas numa estrutura clara, criam no espec-
tador a sua representação acerca do Gobo (Herói 
inexistente, que nos remete para Godot, embora os 
autores do espectáculo não pretendessem criar 
uma relação óbvia) de modo a que o público o veja 
como é – inocente e ferido. Patético e desespera-
do. Sentimental e impetuoso. Para ver o Gobo mais 
claramente, precisamos de olhá-lo através dos en-
tediantes objectos escolhidos.
É permitido a estes objectos falarem ironicamente 
a propósito do Gobo e são o exemplo clássico do 
Nada (coisas não materiais). Assim, escorregam 
vagarosamente pelo poste metálico, tilintam na 
máquina de lavar e denominam-se orgulhosamente 
como “Linha do Gobo”.

Para os actores, encantados por esta falta de pu-
dor, nada se mantém. Passam a jogar imitando as 
regras dos objectos.
Assim toda a construção do “Glossário” é converti-
da num simulacro: a cópia que não tem um original.

Uma tela branca, emoldurada, divide inteiramente 
o espaço; o corpo no palco está desligado dos es-
pectadores. Uma superfície plana prende a visão; 
as imagens não se vêem à transparência.
Uma forma impressa por trás da tela acaba com a 
espera. É o primeiro fragmento de um corpo huma-
no atravessando a matéria para mostrar a sua tur-
va deslocação em contraluz. Da superfície branca, 
aparecem os restos mortais de uma civilização en-
terrada; fragmentos em relevo, desabrochando da 
matéria leitosa, criando um baixo-relevo flutuante.
A progressão das imagens revela a criação do cor-
po. Desde o começo, os fragmentos estão sós.
Eventualmente, acabam por representar a imagem 
familiar de um corpo humano. Como os fetos defi-
nindo a sua anatomia durante a gestação, pouco a 
pouco os corpos moldam-se a si próprios. Testam a 
capacidade do útero, empurrando-se às cegas con-
tra a parede do pálido útero materno. Uma tenta-
tiva que parece não ter limites gravitacionais, pois 
os corpos fundem-se com todo o espaço.
Nariz, fémur, articulações e omoplatas são parti-
dos e mostrados através de uma fina epiderme 
que revela tudo. São fantasmas que modificam 
a nossa percepção do corpo humano ao fazerem 
uma dança radiográfica constituída por ossos ir-
regulares e carne esmagada. O corpo é reduzido à 
sua estrutura; a fisionomia, os sinais distintivos e 
a carne desapareceram.

la TIMIdEZZa dEllE oSSa
PAtHosForMeL (Itália)

24 De seteMBro, 19H00 
sALA De eNsAios Do teAtro De Ferro
25 De seteMBro, 19H00 
sALA De eNsAios Do teAtro De Ferro

DANieL BLANGA GUBBAY / FrANcescA BUcciero 
/ PAoLA ViLLANi   EM COLABORAÇÃO COM: MiLo 
ADAMi   PRODUÇÃO: PAtHosForMeL 2007/ Fies 
FActorY oNe   EM COLABORAÇÃO COM: seZioNe 
AUtoNoMA – teAtro coMANDiNi. ceseNA, itÁLiA   
FOTOGRAFIA: ANtoNio ottoMAN   MENÇÃO 
HONROSA: PréMio ceNoGrAFiA 2007

Cada vez que o corpo se separa, o relevo é engoli-
do pela homogeneidade indiferente da tela. É como 
perder memórias – os fragmentos são caracteres 
de uma nova escrita que não deixa rasto ou tes-
temunhas.

PrEço: 10€ – M/12 ANOS

PrEço: 5€ – M/12 ANOS



Partindo de um desenho nascido no ATL da escola 
n°6 de Campo de Ourique em que os traços do lá-
pis foram apagados pela borracha, notei que apagar 
sem deixar marcas era impossível. Passei, depois 
deste episódio, um ano a desenhar. O que fazia era 
seleccionar um momento do dia que tivesse tido 
lugar num espaço específico e desenhar os percur-
sos que eu e outras pessoas tínhamos feito nesse 
lugar. Assim, para que nos pudéssemos movimentar 
no papel era necessário apagar-nos e redesenhar-
nos noutra zona da folha. Notei que os percursos e 
os movimentos das pessoas no desenho podiam ser 
reconstruídos pelo rasto que era deixado ao apagar. 
Coloquei esta questão em cena, passando do supor-
te folha de papel ao suporte espaço.
Mantive a folha de papel e trabalhei-a no estúdio 
fazendo-a interagir comigo. Surgiu destas experiên-
cias, que inicialmente se reduziam à transformação 
da matéria folha noutras matérias, uma série de ac-
ções com homens e mulheres de papel. Estas perso-
nagens são expostas a sequências de acontecimen-
tos que determinam o seu fim ou continuação na 
peça. Uma cidade de papel toma forma lentamente.

doS JoElhoS Para BaIXo
MÁrciA LANÇA

18 De seteMBro, 18H00 
Ace / teAtro Do BoLHÃo

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO: MÁrciA LANÇA   
COLABORAÇÃO ARTíSTICA: iUri ALBArrAN e tiAGo 
HesPANHA   MúSICA E DESENHO DE SOM: NUNo 
MorÃo   DESENHO: MÁrciA LANÇA   FOTOGRAFIA: 
iUri ALBArrAN  RESIDêNCIA ARTíSTICA: esPAÇo 
Do teMPo, MoNteMor-o-NoVo e AteLier re.AL, 
LisBoA   PRODUÇÃO: VAGAr   FiNAListA Do 
ProGrAMA JoVeNs ArtistAs JoVeNs             

1800 Pregos, 30 tábuas, 38 sarrafos, compressor, 
pistola de pregos, 2 turquesas. Pôr em equilíbrio, 
balançar para andar, construir, partir, testar limites, 
apoiar, deixar cair, concretizar pensamentos e racio-
cínios, descansar os braços, aumentar. Isto é madei-
ra e não outra coisa. Montar e desmontar. O desejo 
e o espanto face ao que se revela. O poder da su-
gestão que permite o impulso, o reflexo, a escolha. 
Esperar. O que antecede o grande salto? Deixar em 
aberto a possibilidade de mudar de caminho. O ob-
jectivo é o motor… depois esquece-se. 
Morning Sun coloca em cena a construção de es-
paços em potência, cenários protagonistas onde as 
acções fazem, quase sempre, o papel secundário. É 
deixado ao espectador o tempo e o espaço de ler, de 
criar e completar as histórias que são enunciadas. 
O corpo dos intérpretes é, em Morning Sun, um cor-
po que está constantemente no registo funcional e 
no registo performativo, alternando estes lugares e 
muitas vezes fazendo com que estes co-habitem. 
Neste trabalho, duas pessoas habitam e constro-

MornIng SUn
MÁrciA LANÇA e JoÃo cALiXto

19 De seteMBro, 22H00 
BALLeteAtro

AUTORES, CENOGRAFIA E COREOGRAFIA: MÁrciA 
LANÇA e JoÃo cALiXto   DESENHO DE LUZ: 
ALeXANDre coeLHo   FOTOGRAFIA: FiLiPe PALMA

A trágica saga duma noite de café curto e com 
cheirinho.
Servida pelos próprios e suas marionetas.
O melhor menú de sempre até hoje nesta casa.
Sopa, prato, pão, vinho, café, sobremesa e apetito-
so bailado. (serviço à mesa incluído no menú).

PEQUEnaS CErIMÓnIaS
JoÃo cALiXto e tiAGo VieGAs

17 De seteMBro, 23H00  
ArQUiVo DistritAL Do Porto

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO: JoÃo cALiXto e tiAGo 
VieGAs   PROJECTO, CENOGRAFIA E BONECOS: 
JoÃo cALiXto   ENCENAÇÃO: PeDro sANtiAGo cAL   
PRODUÇÃO: JoÃo cHicÓ   FOTOGRAFIA E VIDEO: 
FreDerico LoBo   GRAFISMO: PeDro sÁ MAcHADo   
APOIO: coMPANHiA De DANÇA De LisBoA   
AGRADECIMENTOS: NUNo toMAZ, MAtHieU MAtiK, 
coNceiÇÃo FerreirA, sérGio MiLHANo, NAtHAN 
LiVeLY, cHAPitÔ, PAté FiLMes, teAtro  
o BANDo, oLiViA Prieto VerGArA

Sentados à mesa, dois moços repousam, entreo-
lhando-se no vazio de uma pausa para a sesta. 
Ouve-se o rádio e o Capitão dorme. Clientes que 
entram, outros que saem. Vêm pela refeição do 
costume ou simplesmente por um copo de bagaço. 
Por vezes pode-se observar de perto o cozinheiro, 
um senhor afrancesado cuja vida se inscreve num 
armário que abre portas a um universo de facas e 
cutelos, tesouras e outras ferramentas de utilida-
de duvidosa. Mas é mestre na ilusão da cutelaria, 
transformando as suas pommes de terre em ex-
travagantes e deliciosos gourmets. Outras vezes 
aparece o patrão, um galo em sotaque alemão, 
elemento de vertigem na sua apressada rotina de 
barafustar.
Vemos uma mesa, dois bancos e um armário. De-
senham este pequeno mundo, onde clientes, tra-
balhadores e patrão (e ainda um par de bailarinas 
acrobatas, qual delícia do nosso velho Capitão) 
partilham este prazer de estar à mesa.
Os dois russos saem cantarolando, depois de co-
nhecerem as maravilhas de um vodka chamado 
bagaço.
O Capitão sai sem pagar, horrorizado com o último 
prato-esqueleto que lhe é servido.
As bailarinas não se sabe muito bem: se terão ido 
dar uma perninha a um outro restaurante do bair-
ro, ou se permaneceram escondidas nos sonhos 
do Capitão.
O galo-patrão termina assado no forno da cozinha, 
enquanto o cozinheiro canta, dando vivas ao seu 
fatal golpe de vingança.
E os moços lá ficam. À espera dos próximos clien-
tes, do próximo dia, de alguém que apareça. Estão 
lá para isso mesmo, servir, dar do seu tempo a 
quem também o tenha para partilhar. Sempre cal-
mos, doces. Sempre prontos a dar um pouco das 
suas pequenas cerimónias.
Espectáculo pensado para ter uma relação de pro-
ximidade com o público (pequenos auditórios, ca-
fés-teatro, e outros), proporcionando a escuta da 
respiração do actor.
A respiração da marioneta, dos seus membros, ar-
ticulações, e da relação marioneta / manipulação / 
manipulador.
Elogio ao mecanismo e sua desmistificação.

Este atelier é dividido em duas grandes partes: a 
primeira, dedicada à construção de uma cidade e 
seus respectivos habitantes e, a segunda, dedica-
da à vivência do espaço construído e às interac-
ções entre os habitantes desse espaço.
Na primeira parte todos os participantes são con-
vidados a fazer uma casa, à maneira de um origami 
mas usando fita-cola e depois uma personagem 
para habitar essa casa. Cada casa será uma parte 
da cidade e juntos tentaremos organizar bairros, 
ruas, etc. Cada personagem terá uma personalida-
de e um nome (definido pelos participantes) e será 
a partir dessa personalidade que as personagens 
irão interagir umas com as outras dentro da pe-
quena cidade.

WoP doS JoElhoS Para BaIXo
Orientado por: Márcia Lança e iuri Albarran 
Participantes: crianças a partir dos 6 anos de 
idade (com direito a um acompanhante) 
Lotação: 12 crianças 
Duração: 1 hora   
Preço: 5 €

18 De seteMBro, 19H00  
Ace / teAtro Do BoLHÃo

Este WIP é uma conversa sobre a linguagem 
(in)comum desenvolvida por um cenógrafo-marione-
tista (João Calixto) e uma bailarina-performer (Már-
cia Lança). Recomenda-se que assistam aos três 
espectáculos: Pequenas Cerimónias, Dos Joelhos 
Para Baixo e Morning Sun.

WIP MornIng SUn 
Márcia Lança e João calixto 
Duração: 1 hora 
Nº Participantes: 40 pessoas

19 De seteMBro, 23H00 
BALLeteAtro

em espaços, objectos e lugares. Traçam esboços 
de narrativas delineando histórias sem nunca as 
contar. Morning Sun é um jogo de equilíbrio entre 
o concreto e o simbólico, um permanente balanço 
entre a materialidade de uma situação e a sua ca-
pacidade evocativa.

PrEço: 5€ – M/6 ANOS

PrEço: 10€ – M/6 ANOS

PrEço: 10€ – M/12 ANOS



Ba Ba é uma ode ao surpreendente, à habilidade 
que todos os seres humanos, e as crianças em par-
ticular, têm de ser surpreendidas pelas pequenas 
coisas. Estranhos reflexos de luz numa parede, o 
estranho som de uma pinga de água a cair num 
bocado de papel.
Inspirado pelo trabalho do artista visual Giorgio 
Brogi, o espectáculo conta a história das ligações 
existentes entre formas, cores, linhas, superfícies 
e materiais.
Com o elegante fundo do artista Toscano, dois 
actores levam a cabo acções simples mas estimu-
lantes. Véus coloridos são manuseados num jogo 
subtil de presença e ausência, visibilidade e invisi-
bilidade criando na audiência uma admiração que 
produz atenção, um sorriso que abre a alma.

Ba Ba
PiccoLi PriNciPi (Itália)

25 De seteMBro, 16H30 
ArQUiVo DistritAL Do Porto
26 De seteMBro, 11H30   
ArQUiVo DistritAL Do Porto

CONCEITO E DIRECÇÃO: ALessANDro LiBertiNi, 
VéroNiQUe NAH   COLABORAÇÃO ARTíSTICA: 
GiorGio BroGi, BriGitte LALLier-MAisoNNeUVe, 
ANtoNiA MoNticeLLi   INSTALAÇÃO: GiorGio 
BroGi   SOM: VéroNiQUe NAH   INTERPRETAÇÃO: 
DAViD BAtiGNANi, VéroNiQUe NAH   FOTOGRAFIA: 
DArio LAsAGNi   PRODUÇÃO EXECUTIVA: cHiArA 
FANtiNi   PRODUÇÃO: coMPAGNiA teAtrALe 
PiccoLi PriNciPi coM o APoio De tHéÂtre 
AtHéNor, sAiNt-NAZAire, tHéÂtre MAssALiA/
sYstèMe FricHe tHéÂtre, MArseiLLe, ArMUNiA, 
cAstiGLioNceLLo, MUNiciPALitY oF scANDicci 
e DA reGioNe toscANA “sisteMA reGioNALe 
DeLLo sPectAcoLLo”.   PiccoLi PriNciPi DeseJAM 
AGrADecer toDos AQUeLes QUe AJUDArAM 
NA iMPLeMeNtAÇÃo Deste ProJecto e eM 
PArticULAr: Jo BertoLiNo, GrAZiA GeNZANi, 
LUcA LiBertiNi   CONTACTO EM PORTUGAL: FADAs e 
eLFos - AssociAÇÃo cULtUrAL / sArA LAMAres

As histórias:

o saco
Três marionetas encontram um saco voraz, tema 
clássico e sempre eficaz.
Marionetas de luva de Lyon em teatrinho.
Encenação: Alain Recoing (Théâtre Aux Mains Nues)
Apoio à Produção: Théâtre Aux Mains Nues 

A mão
Uma marioneta um pouco lunar é confrontada com 
a mão do manipulador que a constitui.
Marioneta de luva em teatrinho.
Encenação: Pierre Blaise (Théâtre Sans Toit)
Apoio à Produção: Théâtre Sans Toit 

essor
E se a água de amanhã tomasse o mesmo rumo 
que o petróleo de ontem?…
Marionetas de esponja, manipulação à vista sobre 
uma mesa
Encenação: Ombline de Benque
Co-Produção: Comme Vous Emoi, Montreuil

Novas histórias estão em preparação...

PETITES hISToIrES  
SanS ParolES
Brice coUPeY / cie L’ALiNéA 
(França)

MARIONETISTA: Brice coUPeY   
MúSICO: sYLVAiN LeMêtre  
PROMOTORA: MAriANA rocHA  
FOTOGRAFIA: LAUreNce BeLLANGer 

19 De seteMBro, 11H30, 12H30, 16H30, 17H30 
JArDiM DA corDoAriA

WoP MarIonETa dE lUVa
Orientado por: Brice coupey 
Participantes: profissionais e pré-profissionais 
Lotação: 12 pessoas  
Duração: 7 horas  
Preço: 50 €

20 e 21 De seteMBro, 15H00-18H30 
JArDiM DA corDoAriA

Márcia e Leonel – a “Trupe Marcel” – são dois co-
mediantes que, nos finais do século XIX, tentam 
ganhar a vida usando a sua estreita relação com 
a nobre arte de representar, sem falar nas suas 
profundas afinidades com títeres, bonifrates e ou-
tros fantoches, para além da sua longa experiência 
como animadores de teatro de rua. 
A Limite Zero convida-nos, com esta peça, a acom-
panhar as peripécias deste casal ao longo de qua-
se 20 anos; encontramo-los no Porto, logo depois 
do “escândalo” do mapa cor-de-rosa e do ultima-
to inglês; nesta cidade vêem-se inopinadamente 
envolvidos numa revolta republicana (a do 31 de 
Janeiro de 1891) que os obriga a cancelar o espec-
táculo que tinham marcado para essa data. 
Mais tarde, são convidados pela Rainha D. Amélia 
para animar uma passagem de ano no Palácio Real; 

TEXTO: JorGe coNstANte PereirA    
ENCENAÇÃO E CENOGRAFIA: rAUL coNstANte 
PereirA   DESENHOS: sANDrA NeVes   DESENHO 
DE LUZ: PeDro VieirA De cArVALHo   MúSICA 
E SONOPLASTIA: rUi LiMA e sérGio MArtiNs   
INTERPRETAÇÃO: rAQUeL rosMANiNHo; rAUL 
coNstANte PereirA; iVo BAstos   COSTUREIRA: 
ALeXANDrA BArBosA   CONSTRUÇÃO CÉNICA: 
JoANA cAetANo; HerNÂNi MirANDA; rosÁrio 
MAtos; JoÃo LoUreiro; eDUArDo MeNDes; 
FreDerico DiZ; rAUL c PereirA   PRODUÇÃO 
EXECUTIVA: rAQUeL rosMANiNHo   DESIGN 
GRÁFICO: JoAQUiM GoMes   FOTOGRAFIA: PeDro 
VieirA De cArVALHo  CO-PRODUÇÃO: LiMite Zero 
AssociAÇÃo cULtUrAL; FUNDAÇÃo ciêNciA e 
DeseNVoLViMeNto - teAtro Do cAMPo ALeGre 
/ serViÇo eDUcAtiVo; MUseU DA MArioNetA 
De LisBoA PArceriA c.M. stº tirso/ ceNtro 
cULtUrAL De ViLA DAs AVes; MUseU NAcioNAL 
soAres Dos reis   AGRADECIMENTOS: DÁrio PAis; 
iNês MAriANA; Vítor Brito; cArLos MoreirA   
APOIOS: MANUeL GAsPAr MAQUetes; MissoN   
APOIO INSTITUCIONAL: coMissÃo NAcioNAL 
PArA As coMeMorAÇões Do ceNteNÁrio DA 
rePÚBLicA.

o Trono SaIU À rUa
LiMite Zero

18 De seteMBro, 11H30 
ArQUiVo DistritAL Do Porto
18 De seteMBro, 15H300    
ArQUiVo DistritAL Do Porto

o Leonel quer ir, acha que vão facturar à grande, 
mas a Márcia, republicana convicta, está muito reti-
cente em emprestar o seu talento à Família Real... 
Esta viagem no tempo vai terminar em 1910, com a 
implantação da República; até lá, a “Trupe Marcel” 
cruza-se com gente de enorme importância nesta 
época: monárquicos, republicanos, maçons, carbo-
nários e, de destacar, Rafael Bordalo Pinheiro e o 
seu incontornável Zé Povinho, Guerra Junqueiro 
com o seu radicalismo empolgado, Políticos român-
ticos e Intelectuais engajados, Ardinas e Varinas 
muito intervenientes, Polícias e Padres compla-
centes, ardorosos revolucionários e vira-casacas 
cheios de sentido de “oportunidade” – enfim, uma 
variada galeria de personagens que nos ajudam a 
perceber como e porquê caiu a Monarquia em Por-
tugal mais cedo do que outras nessa Europa cheia 
de reis e rainhas. 
Num momento em que se comemora o Cente-
nário da Implantação da República em Portugal,  
“o troNo sAíU À rUA” é uma oportunidade para 
que um público de todas as idades se debruce por 
alguns instantes sobre um período muito significa-
tivo (e ainda gerador de paixões) do nosso passado 
recente.

Revisão das bases da manipulação e das noções 
essenciais de projecção do actor marionetista atra-
vés do boneco de trabalho.
Postura, dissociação, gramática da marioneta de 
luva, deslocação e transmissão, fraseamento, espe-
cificidades técnicas... liberdade de interpretação.

PrEço: 5€ – M/6 ANOSPrEço: 5€ – M/1 ANO

EnTrada lIVrE



Uma performance que se apresenta como um lega-
do de “Cândido” de Voltaire. 
Quanto dura uma única acção que se repete?  
E quais as consequências narrativas deste tipo de 
relação?
Em termos performativos, o que nos une para lá da 
língua que falamos? Tentemos uma aproximação 
através da produção e transformação de uma fi-
gura bidimensional (desenho) numa figura tridimen-
sional (escultura). 

o MElhor MUndo PoSSÍVEl
GUstAVo sUMPtA 

23 De seteMBro, 20H00 
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA

CONCEPÇÃO, INTERPRETAÇÃO: GUstAVo sUMPtA

O Poeta e o Músico encontram-se. No corpo. No olhar. 
Na voz. No silêncio. Nas palavras que de dentro vão 
desaguar nos corações. Um rio em leito de sonhar 
e em leito de correr. Até ao mar. Nas mãos que pro-
curam o abraço. No Pedro e no Zé Manel…

EnConTro 
recitAL De PoeMAs e cANÇões, 
PeDro BrANco

18 De seteMBro, 23H00  
cAFé coNcerto DA esMAe

MúSICA E POEMAS: PeDro BrANco  
INTERPRETAÇÃO: PeDro BrANco e Zé MANeL  
Dos sANtos

MaKE loVE noT War
teAtro De MArioNetAs Do 
Porto / ceNtro De criAÇÃo 
De teAtro e Artes De rUA

25 De seteMBro, 22H00 
PrAÇA DA cADeiA DA reLAÇÃo

A partir de LISÍSTRATA, de Aristófanes
Lisístrata é uma peça contra a guerra, uma convic-
ta apologia da paz e da concórdia entre todos os 
homens. Nela se atacam os velhos que governam 
a nação e gastam em armas o dinheiro necessário 
para outros fins. As mulheres, sob a direcção de Li-
sístrata, revoltam-se e conseguem, unidas, pôr fim 
à guerra civil que opunha Atenienses e Espartanos 

ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA: JoÃo PAULo seArA 
cArDoso   MúSICA: JoNAtHAN sALDANHA  
FIGURINOS: JÚLio VANZeLer   MOVIMENTO: 
isABeL BArros   DESENHO DE LUZ: ANtÓNio 
reAL / rUi PeDro roDriGUes   INTERPRETAÇÃO: 
eDGArD FerNANDes, JoANA crUZ*, NeLsoN 
LUis*, PAULo FreitAs*, rUi QUeiroZ De MAtos, 
sArA HeNriQUes, sérGio roLo, sHirLeY 
reseNDe *ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE TEATRO DO 
BALLETEATRO ESCOLA PROFISSIONAL   MúSICOS: 
ANDré rocHA, JoNAtHAN sALDANHA, tiAGo 
FerNANDes   PRODUÇÃO: soFiA cArVALHo 
MÁQUINAS CÉNICAS 
CONCEITO: JoÃo PAULo seArA cArDoso   
DESENHO E ESCULTURA: JÚLio VANZeLer   
DESENVOLVIMENTO: rUi PeDro roDriGUes   
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS: 
AMérico cAstANHeirA | estAGiÁrio: MAUro 
LAMPreiA(cHAPitÔ)   CONSTRUÇÃO DE 
MARIONETAS: rUi PeDro roDriGUes, NUNo 
VALDeMAr GUeDes   PINTURA: iNês coUtiNHo   
COLABORADORES: LUísA GArciA, Victor cADete, 
cArLos MAcHADo, seteFAN BABiYcHUc, rAUL 
coNstANte PereirA   PRODUÇÃO: soFiA cArVALHo   
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: sHirLeY reseNDe   
OPERAÇÃO DE LUZ: rUi PeDro roDriGUes   
ASSISTENTE DE CENA: NUNo VALDeMAr GUeDes   
CONFECÇÃO DE FIGURINOS: cArLA PereirA   
PIROTECNIA: JorGe DUArte   MONTAGEM E 
ASSISTêNCIA TÉCNICA: AMérico cAstANHeirA / 
tUDo-FAÇo   FOTOGRAFIA DE CENA: sUsANA NeVes   
GRAVAÇÃO VíDEO: ÂNGeLo Peres / WiDescreeN   
APOIO: cAce cULtUrAL Do Porto   ESTAGIÁRIA 
DE FOTOGRAFIA: MAriANA DiAs (escoLA sUPerior 
ArtísticA Do Porto) 
CO-PRODUÇÃO: teAtro De MArioNetAs Do Porto / 
FestiVAL iMAGiNAriUs 2010 / ceNtro De criAÇÃo 
De teAtro e Artes De rUA    
coMPANHiA sUBVeNcioNADA Por MiNistério DA 
cULtUrA / DirecÇÃo GerAL DAs Artes

EnTrada lIVrE

PrEço: graTUITo – M/12 ANOS

EnTrada lIVrE

e trazer para casa os maridos e filhos. Utilizam 
para isso a arma do sexo: não se deixarão possuir 
por homem algum enquanto não acabar a guerra 
e não se fizerem as pazes. Representado em 411 
a.C., o texto continua hoje a ser, em muitos aspec-
tos, ousado e actualíssimo.
Manuel João Gomes, prefácio a “Lisístrata”



Ctrl+Alt+Delete nasce do trabalho sobre quadros 
do artista plástico JAS, intitulados “Prisões dos 
céus”. 
Um actor e um artista plástico propõem uma 
reflexão sobre a sociedade contemporânea e a 
forma como esta se auto-regula, onde a discipli-
na e a rotina se impõem como uma norma. Um 
circuito fechado de vídeo, vigia e impõe discipli-
na, um controle cerrado, onde se reinicia ou se 
apaga o sujeito.
O que se pretende apresentar é a visão de um 
espectáculo em fase embrionária. Estão presen-
tes também influências de textos da obra “Vigiar 
e punir” de Michel Foucault.

WIP “CTrl+alT+dElETE“
José Pedro Ferraz e JAs 
Duração: 1 hora 
Nº Participantes: 40 pessoas 
Conceito: José Pedro Ferraz e JAs   Interpretação: 
José Pedro Ferraz   Cenografia: JAs   Operação 
vídeo: JAs   Música: JAs e José Pedro Ferraz

21 De seteMBro, 18H45   
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA

Um personagem só e autista deambula pela paisagem 
urbana. Fruto de uma existência solitária, é irreal e pa-
tético ao mesmo tempo. Confronta-se com os seus 
próprios medos num monólogo sensível, poético. 

WIP “o SoMBro“ 
Katarina Falcão 
Duração: 1 hora 
Nº Participantes: 40 pessoas 
Conceito e interpretação: Katarina Falcão  
Operação de Luz: Hugo Almeida   Fotografia: 
André Gil Mata 

23 De seteMBro, 18H45   
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA

“Artífices do Arco-íris” é um espectáculo em cons-
trução que privilegia a experiência sensorial.
Máquinas de cena suportam a matéria necessária 
à experiência.
Visando o exercício plástico, procuram-se potencia-

WIP “arTÍfICES do arCo-ÍrIS“
Prisma  
Duração: 1 hora 
Nº Participantes: 40 pessoas 
Criação por Prisma, esquemas visuais    
Processo criativo, construção cénica  
e manipulação por césar estrela, ricardo Neto  
e sandra correia. 
Fotografia: cesar estrela

22 De seteMBro, 18H45 
Mosteiro De sÃo BeNto DA VitÓriA

Gordura é formosura!
Um regresso ao baile tradicional e ao jogo carna-
valesco da máscara. Participe! Venha dançar con-
nosco!
Gordura é formosura é um dito popular. De antanho, 
pois claro. Hoje as ditaduras da moda, dos regimes 
alimentares e sanitários em que vivemos mergu-
lhados afastam-no para o registo do ‘incorrecto’. É 
a leitura crítica desse deslizamento do corpo que 
este projecto propõe, organizando um baile man-
dado tradicional, no qual participa apenas quem 
envergar um fato especial, de entre o conjunto de 
figurinos de volumes generosos, concebidos para 
serem multiusados! Pode não entrar num quadro 
de Rubens, como diz Adília Lopes, mas tem lugar 
garantido na quadra de dança! 
“Agora gorda como estou já caibo num quadro de 
Rubens”

BaIlE doS gordoS
coLecÇÃo B
BAILE MANDADO TRADICIONAL 
COM OS MOSCA TOSCA

26 De seteMBro, 16H00  
JArDiM DA corDoAriA

BAILE TRADICIONAL: MoscA toscA 
PRODUÇÃO: coLecÇÃo B 
FIGURINOS: DiANA reGAL 
FOTOGRAFIA: coLecÇÃo B

alMoço fIMP

26 De seteMBro, 13H00 
JArDiM DA corDoAriA

PonTo dE EnConTro fIMP  
ESPlanada 

17 A 26 De seteMBro, 15H00 Às 20H00 / 
seX., sÁB. e DoM. 11H00 Às 24H00 
PrAÇA cADeiA DA reLAÇÃo

17 A 26 De seteMBro, 18H30 
LAGo Do JArDiM DA corDoAriA

WoP fIMPalIToS 2010 
AteLier De coNstrUÇÃo  
e MANiPULAÇÃo
Concepção e organização: FiMP (raul constante 
Pereira e igor Gandra)   
Formadores e oficina de construção: Américo 
castanheira – tudo Faço, Frederico Godinho,  
Gil rovisco, Hernâni Miranda, João Loureiro, 
Júlio Alves, Katarina Falcão, Luís espinheira, 
sérgio rolo, sofia Marques, entre outros. 
Apoio: Lipor  
Participantes: todos 
Duração: 3 horas  
Preço: cada um contribui com o que (se) quiser 
e puder.

18 A 25 De seteMBro, 15H00  
PoNto De eNcoNtro FiMP

No Ponto de Encontro do FIMP, entre 18 e 25 de 
Setembro, das 15 às 18 horas estará em funciona-
mento um atelier de construção e manipulação de 
marionetas. A reutilização é a palavra de ordem des-
te atelier em que todos podem participar. A madeira 
de que são construídos os corpos dos Fimpalitos 
é proveniente de sobras de cenografias de várias 
estruturas de teatro da cidade (Assédio, Teatro de 
Marionetas do Porto, Ensemble, Teatro de Ferro, FI-
TEI, são alguns dos “dadores”). 
Compete a cada construtor-autor, a partir de ma-
teriais criteriosamente recolhidos e seleccionados 
(tralhas de toda a espécie, portanto), desenvolver e 
personalizar o seu Fimpalito. Com o apoio da equipa 
do festival, todos os participantes podem construir 
e manipular uma marioneta. 
Depois de devidamente registados e apresentadas 
à comunidade, os Fimpalitos construídos ficarão a 
pertencer aos seus construtores no último dia do 
festival, domingo, 26 de Setembro.
O festival fornece a cada participante os materiais 
e ferramentas necessárias.

todos os dias, ao pôr do sol servimos um porto  
e celebramos o final do dia ou o início da noite.
o ocaso do Porto merece bem um porto.

No último domingo almoçamos todos juntos. 
No Jardim da cordoaria toda a equipa do festival e 
o público interessado senta-se à mesma mesa.
estão abertas as inscrições através dos contactos 
do FiMP.

PrEço: 10€

EnTrada lIVrE

Mais ou menos em frente ao centro Português de 
Fotografia (cadeia da relação), mais ou menos por 
baixo da janela do escritório do festival. 
o sítio para encontrar os participantes e os artistas 
do Festival. o sítio certo para um copo, um petisco 
ou tomar café antes do espectáculo. Aqui também 
pode comprar ou reservar bilhetes.

PorTo 
ao PÔr do Sol

lidades expressivas das matérias, água e luz, que 
manipuladas e combinadas montam composições 
visuais, livres de prévias atribuições metafóricas.



EQUIPa fIMP 2010  PRODUÇÃO: FestiVAL iNterNAcioNAL 
De MArioNetAs   DIRECÇÃO ARTíSTICA: iGor GANDrA  
DIRECÇÃO EXECUTIVA: rAUL coNstANte PereirA 
DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO: iNês BArBeDo MAiA – Pé De 
cABrA   DIRECÇÃO TÉCNICA: PeDro VieirA De cArVALHo   
PRODUÇÃO EXECUTIVA: ADeLAiDe BArreiros    ASSISTENTE 
DE PRODUÇÃO: VANessA FreitAs   COMUNICAÇÃO: isABeL 
NoGUeirA   FOTOGRAFIA: sUsANA NeVes   DESIGN GRÁFICO 
E DESENVOLVIMENTO WEB: cAto   TRADUÇÕES: JoANA 
rosMANiNHo   CONSELHO CONSULTIVO: Pierre VoLtZ, 
ALAiN PLAteL, JeAN-PHiLiPPe VAssAL, JoÃo PAULo 
seArA cArDoso, MAssiMo scHUster, cHristoPHe 
BLANDiN-estoUrNet, JeAN MicHeL GUY 
isABeL ALVes costA (1946-2009) 

Alunos da ACE – Academia Contemporânea do Espectáculo, BT 
– Balleteatro Escola Profissional e ESMAE – Escola Superior de Música, 
Artes e Espectáculo que participam no FIMP 2010
Ana Beatriz Monteiro, André Mendes, André Reis, Armanda Andrade, 
Bruna Martins, Carla Silva, Cátia Oliveira, Cláudia Costa, David Barros, 
Diana Costa, Diana Cunha, Diana Martins, Diogo Silva, Edelberto Soares, 
Elsa Silva, Flávio Leite, Francisca Valente, Gil Varandas, Hélder Teixeira, 
Helena Oliveira, Helga Silva, Hugo Pinheiro, Humberto Caetano, Igor 
Miranda, Inês Pinho, Inês Ribeiro, Inês Viegas, Joana Brandão, João 
Maio, João Paulo Jesus, João Vítor Sousa, José Carlos Santos, Luís 
Araújo, Luísa Gomes, Marco Paulo Castro, Maria Carolina Montbrun, 
Maria Inês Nogueira, Marina Freitas, Marina Sá, Paulo Abreu, Paulo 
Silva, Pedro Cunha, Pedro Rompante, Raquel Calção, Raquel Santos, 
Ricardo Cardoso, Ricardo Pereira, Ricardo Ribeiro, Ricardo Silva, Rodrigo 
Caldeira, Samantha Jesus, Sara Leite, Sara Ribeiro, Silvino Lopes, Sofia 
Marques, Steven Silva, Valter Fernandes, Vasco Estima.

MoradaS  

ArQUiVo DistritAL Do 
Porto RUA DAS TAIPAS, 
90, PORTO   AteNeU 
coMerciAL Do Porto RUA 
PASSOS MANUEL, 44, PORTO   
BALLeteAtro PRAÇA 9 DE 
ABRIL, 76, PORTO coreto 
DA corDoAriA JARDIM DA 
CORDOARIA, PORTO escoLA 
sUPerior De MÚsicA, 
Artes e esPectÁcULo RUA 
DA ALEGRIA, 503, PORTO   
JArDiM DA corDoAriA 
PORTO   Mosteiro De sÃo 
BeNto DA VitÓriA   MORRO 
DO OLIVAL, CORDOARIA, 
PORTO   PrAÇA cADeiA 
reLAÇÃo PORTO   teAtro 
De Ferro RUA DE FRANÇA, 
8 A 58, VILA NOVA DE GAIA   
teAtro Do BoLHÃo / Ace 
RUA FORMOSA, 342/346, 
PORTO   teAtro HeLeNA sÁ 
e costA RAMPA DA ESCOLA 
NORMAL, PORTO

BIlhETES À VeNDA Nos LocAis Do esPectÁcULo e No PoNto De eNcoNtro 
FiMP DUrANte o FestiVAL  
frEE-PaSS 10 esPectÁcULos e ALMoÇo FiMP – 50€

Descontos no parque de estacionamento - informações na bilheteira.
Viagens para os espectáculos no teatro de Ferro e no Balleteatro em autocarro 
turístico, com partida do Jardim da cordoaria.



ÓPEra doS CInCo € – aKa – TranS gUETo
EXPrESS teAtro De Ferro + rADAr 360°
+ teAtro Do Frio PEQUEnaS CErIMÓnIaS
JoÃo cALiXto e tiAGo VieGAs  o Trono 
SaIU À rUa LiMite Zero  doS JoElhoS Para 
BaIXo MÁrciA LANÇA JaKUSCh UtA GeBert 
MIronESCÓPIo tArUMBA goBo.dIgITal 
gloSSarY AKHe  tHeAtre  EnConTro PeDro 
BrANco  PETITES hISToIrES SanS ParolES 
Brice coUPeY / cie L’ALiNéA MornIng SUn 
MÁrciA LANÇA e JoÃo cALiXto o MElhor 
MUndo PoSSÍVEl GUstAVo sUMPtA la 
TIMIdEZZa dEllE oSSa PAtHosForMeL 
CoCon  UtA GeBert  MaKE loVE noT War 
teAtro De MArioNetAs Do Porto / cctAr   
Ba Ba PiccoLi PriNciPi BaIlE doS gordoS 
coLecÇÃo B rolE-PlaYIng sArA MAiA
BoogIES na CIdadE fIMPalIToS 2010  
WoP WorKsHoPs  WIP WorK iN ProGress

ConTaCToS  cAMPo MÁrtires DA PÁtriA, 145, 1º / 4050-368 Porto, PortUGAL 
223320419 / 223320053  WWW.fIM.CoM.PT


