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PULSEIRA INDIVIDUAL GERAL: 10€
válida para o fim-de-semana

PULSEIRA INDIVIDUAL DIÁRIA: 8€
válida para sábado ou domingo

DESCONTO 50% (NÃO ACUMULÁVEIS) PARA:
 todas as pré-compras de Pulseira Geral na noite de abertura
 adultos (M/12), se acompanhados por criança responsável

 portadores Cartão d’Orfeu formalizados até 17 de maio

Pulseiras Família: 25€
para todo o fim-de-semana (até 5 crianças e 2 adultos)

Bilhete só para espetáculo bebés (dom 10h30): 4€ 
Preço único, não sujeito a desconto 

Gratuito para:
 famílias com duas gerações de portadores Cartão d’Orfeu

A entrada nos espaços é sempre sujeita à lotação dos mesmos. 
Após o início do espetáculo, não será permitida a entrada na sala. 



Domingo 20 maio

Uma pequena viagem pelas doces melodias que embalam as 
crianças de diferentes culturas. Uma sessão única para pais e 
bebés (dentro ou fora da barriga!). 

Marionetas e brinquedos unem-se para contar a história de um 
menino, igual a tantos outros, que aprende experimentando. O 
conto musical de Pedro e o Lobo como nunca ninguém o viu!

Hoje é a vez do espetáculo “Un Cuent al Revés” no Teatro Sobre 
Ruedas! Nos intervalos das várias sessões, pode ouvir-se música 
ao vivo com os instrumentos da Escola de Palco. Três caravanas 
surpreendentes albergam micro-teatro, concertos breves e até 
um mini-bar. Aqui, os espetáculos acontecem sobre rodas! 

Para viciados em atirar objetos ao ar. O desafio é fazer parar o 
tempo no desequilíbrio das formas geométricas. Malabarismo 
síncrono ao som da música ao vivo! 

Quatro cavaleiros do Apocalipse cavalgam até ao início do fim do 
mundo, mas só três aparecem em cena. Enquanto esperam pelo 
quarto cavaleiro, começam a brincar e transformam-se em 
palhaços!

(in)Constantes (des)Equilíbrios
Cia Quando Sais à Rua

Este espetáculo não foi testado em outros seres humanos, por isso 
é um momento único incrível, interativo, louco... e absurdamente 
espontâneo! 

Diretamente da Argentina para o Festival i!, esta dupla de grandes 
artistas apresenta um espetáculo mímico muito especial, com uma 
mensagem cómica e poética, usando o malabarismo e as artes do 
circo. Imperdível encerramento da 10ª edição! 

Ninananas 
PédeXumbo

(in)Constantes (des)Equilíbrios
 Cia Quando Sais à Rua

14h30 (também às 17h00)  Espaço d’Orfeu – Latada
p/todos  40’ 

música e malabarismo

10h30 Biblioteca Municipal Manuel Alegre
p/ bebés e grávidas  45’ 

música tradicional

11h30 Auditório Ana Paula Silva
Pedro, a Mentira e o Lobo 
Chão de Oliva

m/3 45’ 
teatro de marionetas e brinquedos

12h00-16h00  Rua Luís de Camões

Teatro Sobre Ruedas 
p/todos sessões alternadas de 15’

micro-teatro e mini-concertos

15h30  Auditório do CEFAS
Os 4 Clowns do Apocalipse
Teatro do Montemuro

m/6  75’
teatro

17h00 (também às 14h30) Espaço d’Orfeu – Latada

[ver sinopse das 14h30]

17h00 (também no sábado) Espaço d’Orfeu – Quintal
Momento Absurdo
Tânia Safaneta

p/ todos 45’ 
clown

18h00 Espaço d’Orfeu - Tenda
Mandragora Circus
Mandrágora Circo

p/ todos 55’
circo

Sabado 19 maio

Vamos pintar? O convite é da Dona Josefa e são vocês que a vão 
ajudar a construir uma verdadeira cidade da pintura: Pictopólis! 
Para pequenos grandes artistas. 

Dom Quixote de la Mancha apresenta as suas hilariantes aventuras 
com o seu fiel companheiro Sancho Pança. Vamos! Vamos! Há 
donzelas a salvar, terras para libertar e ingénuos para ajudar!

Hoje é a vez de “Una Historia Convincente” no Teatro Sobre Ruedas! 
Nos intervalos das várias sessões, pode ouvir-se música ao vivo 
com os instrumentos da Escola de Palco. Três caravanas 
surpreendentes albergam micro-teatro, concertos breves e até 
um mini-bar. Aqui, os espetáculos acontecem sobre rodas!

Vão ser precisas três histórias criadas pelas crianças para nos 
levarem para um mundo delirante de vídeo-animação, a partir da 
manipulação de objetos, com música ao vivo. Tudo em tempo real 
e a cores! 

A história comovente de um cão abandonado e de um velho 
solitário que mora numa estação de comboios. Este é um 
espetáculo sem palavras, que nos vai deixar com menos palavras 
ainda! 

Fabulosas Fábulas em Terra de Nenhures 
Marta Bernardes e José Valente

Este espetáculo não foi testado em outros seres humanos, por isso 
é um momento único incrível, interativo, louco... e absurdamente 
espontâneo! 

A bordo da nau dos Pequenos Piratas ninguém teme o mar. Nesta 
epopeia não faltam água salgada e sol, peixes e sereias, 
tempestades e tesouros musicais. É a grande aventura de ir ao fim 
do mundo e voltar! 

Parqu’i!

Entre os jogos e os livros, venha a criança e escolha. Por 
todo o Espaço d’Orfeu vais encontrar um parque lúdico 
dinamizado pelo Bitocas e uma feira do livro promovida pela 
Escola do Adro, com livros para a infância e para quem faz 
questão de nunca sair dela! 

Sabado + Domingo

Pictopólis 
Catrapum Catrapeia

Fabulosas Fábulas em Terra de Nenhures
 Marta Bernardes e José Valente

14h30 (também às 17h00)  Espaço d’Orfeu – Latada
m/4 40’ 

músico-teatral/multimédia 

p todos
 jogos, literatura e animação

16h00-19h00  Espaço d'Orfeu

10h30 Biblioteca Municipal Manuel Alegre
m/3 45’ 

teatro e pintura

11h30 Auditório Ana Paula Silva
Dom Quixote 
Varazim Teatro

m/4 50’ 
teatro

12h00-16h00  Rua Luís de Camões

Teatro Sobre Ruedas 
p/todos sessões alternadas de 15’

micro-teatro e mini-concertos

15h30  Auditório do CEFAS
Mr Train
Trukitrek

m/6  50’
marionetas e multimédia

17h00 (também às 14h30) Espaço d’Orfeu – Latada

[ver sinopse das 14h30]

17h00 (também no domingo) Espaço d’Orfeu – Quintal
Momento Absurdo
Tânia Safaneta

p/ todos 45’ 
clown

18h00 Espaço d’Orfeu - Tenda
Pequenos Piratas
Gira Sol Azul

p/ todos 50’
musico-teatral

Sexta 18 maio

Micro-Shakespeare 
Laitrum Theatre / Cia Toti Toronell 

Em Micro-Shakespeare tu é que escolhes o que queres 
fazer: podes ser ator ou ficar só a ver enquanto comes 
pipocas. Obras de Shakespeare encenadas por ti e/ou para 
ti. Só quem experimentar vai achar piada!

NOITE DE ABERTURA
20h00 – 23h00  Rua Luís de Camões 

Teatro Sobre Ruedas 

Três dias, três espetáculos de micro-teatro diferentes: na 
noite de abertura, “La Mujer Forzuda”! Diretamente de 
Espanha, o Teatro sobre Ruedas assenta arraiais em plena 
rua, com três caravanas surpreendentes: uma sala para 
micro-teatro, um palco para concertos breves e até um 
mini-bar. Nos intervalos das várias sessões do espetáculo 

em cartaz, pode ouvir-se música ao vivo com os instrumentos da Escola de Palco. 
Aqui, os espetáculos acontecem sobre rodas! 

Diretamente da Argentina para o Festival i!, esta dupla de grandes artistas 
apresenta um espetáculo mímico muito especial, com uma mensagem cómica e 
poética, usando o malabarismo e as artes do circo, numa versão especial para as 
turmas escolares do concelho de Águeda.  

Programa Especial p/ Escolas
sexta 10h30 + 14h30 Espaço d’Orfeu 

Jogos do Hélder

Tânia Safaneta

m/7 sessões contínuas de 8’
micro-teatro 

 p/ todos sessões alternadas de 15’
micro-teatro e mini-concertos 

Mandragora Circus

Pela rua fora, máquinas artesanais que não quiseram nada 
com os computadores. Noite de jogos em família.

 p/ todos
atividades lúdicas 

Preparem-se: a clown mais louca e imprevisível vai andar 
pela rua. Humor espontâneo, quando menos esperarem. 

 p/ todos 
animação/clown


