




A programação oficial da 16ª edição do
Festival Internacional de Teatro de Rua
de Santa Maria da Feira volta a dividir-
-se em 3 secções que se contextualizam
em 3 diferentes nichos de espectador.
Às companhias convidadas a criar ou
a apresentar os seus projetos nas ruas
de Santa Maria da Feira, juntam-se a
seleção Imaginarius Infantil e o concur-
so internacional de criações de artistas
emergentes Mais Imaginarius.

O Imaginarius apresenta-se, em 2016,
como um festival atual e sensível, com
o seu eixo central de programação em
representações da criatividade dos gran-
des génios da Humanidade. Leonardo
Da Vinci, Joan Miró, Ludwig van Bee-
thoven ou Wolfgang Amadeus Mozart
são apenas alguns exemplos de cria-
dores que servem de inspiração às
representações contemporâneas
programadas.

A inspiração e a diferença são o deno-
minador comum do festival.

The official programme of the 16th
edition of the International Street Theatre
Festival of Santa Maria da Feira will
once again be divided into 3 sections,
representing 3 different audience niches.
In addition to the companies that have
been invited to create or present their
projects in the streets of Santa Maria da
Feira, join Imaginarius Infantil selection
and international competition for creations
of emerging artists Mais Imaginarius.

In 2016, Imaginarius will be a contem-
porary and sensitive festival; the main
axis of its programme will focus on
representing the creativity of Mankind's
great geniuses. Leonardo da Vinci, Joan
Miró, Ludwig van Beethoven or Wolfgang
Amadeus Mozart are just a few exam-
ples of creators that inspired the
programme's present-day performan-
ces.

The inspiration and the difference is
the common denominator of the
festival.

IMAGINARIUS
ESTÁ NA RUA!

IMAGINARIUS
IS IN THE STREET!





imaginarius mais imaginarius imaginarius infantil special guest

20 | 21 MAIO MAY

14h00
DEM [ it ] + ENSEMBLE
LODI [ it ]
WORKSHOP
DE CONSTRUÇÃO
DE MÁSCARAS
rossio
300m [ pág. 47 ]

WORKSHOP
DE NOVO CIRCO
rossio
300m [ pág. 49 ]

BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

MICRO ATELIER
DE ARQUITETURA
E ARTE [ pt ]
RECLAMAR A CIDADE
rossio
300m [ pág. 38 ]

14h15
TEATRO
ART'IMAGEM [ pt ]
MIRA, MIRÓ. MIRANDO!
rossio
20m [ pág. 46 ]

14h30
TOTONCO TEATRO [ es ]
HOTEL LA RUE
rossio
60m [ pág. 57 ]

14h45
BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

BÍGOLIS TEATRE [ es ]
WONDERWOOL
igreja matriz
20m [ pág. 67 ]

BENCE SARKADI [ hu ]
THE BUDAPEST
MARIONETTES
casa do moinho
30m [ pág. 60 ]

15h00
PLASTICIENS
VOLANTS [ fr ]
DE NOS RÊVES,
OCCUPONS LE CIEL!
praça gaspar moreira ›
mercado municipal › rossio ›
igreja matriz
45m [ pág. 60 ]

MICRO ATELIER
DE ARQUITETURA
E ARTE [ pt ]
RECLAMAR A CIDADE
rua dos descobrimentos
360m [ pág. 38 ]

EXCOMPANHIA
DE TEATRO [ br ]
FREQUÊNCIA AUSENTE
19HZ
rua dr. elísio de castro
180m [ pág. 54 ]

15h15
A BARREL OF MONKEYS
COMPANY [ de ]
TERRA
rossio
20m [ pág. 30 ]

15h30
TEATRO EM CAIXA [ pt ]
EPHEMEROS
casa do moinho
30m [ pág. 32 ]

BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

MICRO ATELIER
DE ARQUITETURA
E ARTE [ pt ]
RECLAMAR A CIDADE
praça gaspar moreira
330m [ pág. 38 ]

LUCAS DENI [ mex ]
COLOSSUS
mercado municipal – exterior
50m [ pág. 70 ]

15h40
JOSEPH MARIA
ANTONIO [ de/usa ]
VIOLA BASTARDA
praça gaspar moreira
45m [ pág. 58 ]

15h45
ALICE ROSE [ dk ]
SILENT CONCERT
escadaria da igreja matriz
75m [ pág. 56 ]



TEATRO
ART'IMAGEM [ pt ]
MIRA, MIRÓ. MIRANDO!
rossio
20m [ pág. 46 ]

16h00
NOISERV [ pt ] + BALLET
CONTEMPORÂNEO
DO NORTE [ pt ]
MUTE
mercado municipal – interior
25m [ pág. 16 ]

16h15
DC ARTE GRUPO
DE TEATRO [ co ]
BANDOLEROS
casa do moinho
50m [ pág. 26 ]

BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

FANZINI BROTHERS [ irl ]
PROFESSOR PLUNGER
rossio
30m [ pág. 69 ]

16h30
ARTELIER? [ pt ]
NAVIO DE ESPELHOS
rua dr. roberto alves
90m [ pág. 28 ]

ANDREA FIDELIO [ be ]
ON AIR
praça gaspar moreira
30m [ pág. 65 ]

TÂNIA
SUASSURUNA [ br ]
CORPOSANTO
mercado municipal – exterior
40m [ pág. 71 ]

16h50
CÃO À CHUVA [ pt ]
+ PROJETO EZ [ pt ]
VINCENT
rossio
30m [ pág. 22 ]

17h00
LA FAUSSE
COMPAGNIE [ fr ]
LE CHANT DES PAVILLONS
rua dos descobrimentos
50m [ pág. 20 ]

BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

HARPOEMACTO [ pt ]
AMOCA
claustro do convento dos lóios
50m [ pág. 61 ]

17h10
LUCA BELLEZZE [ it ]
MELAFILO
praça da república
40m [ pág. 62 ]

17h15
THE FUNES TROUP [ es ]
FUNES VAN
rossio
50m [ pág. 53 ]

17h20
VALENTIN LECHAT [ tw ]
FACES
praça gaspar moreira
30m [ pág. 63 ]

17h30
TEATRO
ART'IMAGEM [ pt ]
MIRA, MIRÓ. MIRANDO!
rossio
20m [ pág. 46 ]

NUNO PIMENTA [ pt ]
+ ANA RENATA
POLÓNIA [ pt ]
ONE BY 1
casa do moinho
30m [ pág. 55 ]

17h45
BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

ENSEMBLE LODI [ it ]
VOLVER
igreja matriz › casa do moinho
› mercado municipal › rua dr.
vitorino de sá
50m [ pág. 52 ]

18h00
COMPAGNIE MOBIL [ nl ]
SULKY M1
praça gaspar moreira
20m [ pág. 24 ]



imaginarius mais imaginarius imaginarius infantil special guest

18h15
POESIA NO CORPO,
CORPO NA POESIA [ pt ]
NÃO SEI MEXER AS MÃOS
rossio
45m [ pág. 64 ]

18h30
DIGA'LS-HI
INQUIETS [ es ]
CONCERTO DEAMBULANTE
praça gaspar moreira › praça
da república › rua dr. roberto
alves › igreja matriz › casa do
moinho
50m [ pág. 34 ]

BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE
PERCUSSÃO CORPORAL
rossio
20m [ pág. 48 ]

FANZINI BROTHERS [ irl ]
PROFESSOR PLUNGER
casa do moinho
30m [ pág. 69 ]

BENCE SARKADI [ hu ]
THE BUDAPEST
MARIONETTES
mercado municipal – exterior
30m [ pág. 60 ]

19h00
A BARREL OF MONKEYS
COMPANY [ de ]
TERRA
rossio
20m [ pág. 30 ]

JOSEPH MARIA
ANTONIO [ de/usa ]
VIOLA BASTARDA
praça da república
45m [ pág. 58 ]

BÍGOLIS TEATRE [ es ]
WONDERWOOL
praça gaspar moreira
20m [ pág. 67 ]

EXCOMPANHIA
DE TEATRO [ br ]
FREQUÊNCIA AUSENTE
19HZ
rua dr. elísio de castro
180m [ pág. 54 ]

19h10
MAJAVA [ pt ]
SAFETY BAG
mercado municipal – exterior
30m [ pág. 66 ]

19h15
TOTONCO TEATRO [ es ]
HOTEL LA RUE
rossio
60m [ pág. 57 ]

19h30
TEATRO EM CAIXA [ pt ]
EPHEMEROS
igreja matriz
30m [ pág. 32 ]

ALICE ROSE [ dk ]
SILENT CONCERT
escadaria da igreja matriz
75m [ pág. 56 ]

CIA. MOVEO [ es ]
TU VAS TOMBER!
casa do moinho
25m [ pág. 59 ]

19h45
LUCAS DENI [ mex ]
COLOSSUS
mercado municipal – interior
50m [ pág. 70 ]

20h00
LUCA BELLEZZE [ it ]
MELAFILO
praça gaspar moreira
40m [ pág. 62 ]

20h15
DC ARTE
GRUPO DE TEATRO [ co ]
BANDOLEROS
casa do moinho
50m [ pág. 26 ]

VALENTIN LECHAT [ tw ]
FACES
praça da república
30m [ pág. 63 ]

20h20
CÃO À CHUVA [ pt ]
+ PROJETO EZ [ pt ]
VINCENT
rossio
30m [ pág. 22 ]

20h30
ENSEMBLE LODI [ it ]
VOLVER
rua dr. vitorino de sá ›
mercado municipal › rossio ›
igreja matriz
50m [ pág. 52 ]



20h45
POESIA NO CORPO,
CORPO NA POESIA [ pt ]
NÃO SEI MEXER AS MÃOS
rossio
45m [ pág. 64 ]

20h50
LA FAUSSE
COMPAGNIE [ fr ]
LE CHANT DES PAVILLONS
rua dr. roberto alves › praça
da república
50m [ pág. 20 ]

TÂNIA
SUASSURUNA [ br ]
CORPOSANTO
casa do moinho
40m [ pág. 71 ]

21h10
BÍGOLIS TEATRE [ es ]
WONDERWOOL
praça gaspar moreira
20m [ pág. 67 ]

21h15
BENCE SARKADI [ hu ]
THE BUDAPEST
MARIONETTES
mercado municipal – exterior
30m [ pág. 60 ]

21h30
ARTELIER? [ pt ]
NAVIO DE ESPELHOS
rua dr. roberto alves
120m [ pág. 28 ]

ORQUESTRA
CRIATIVA [ pt/it/rs ]
A POMBA DA PAZ É CHEIA
DE REVOLUÇÕES
FUTURAS
igreja matriz
45m [ pág. 36 ]

NUNO PIMENTA [ pt ]
+ ANA RENATA
POLÓNIA [ pt ]
ONE BY 1
casa do moinho
30m [ pág. 55 ]

THE FUNES TROUP [ es ]
FUNES VAN
rossio
50m [ pág. 53 ]

21h45
NOISERV [ pt ] + BALLET
CONTEMPORÂNEO
DO NORTE [ pt ]
MUTE
mercado municipal – interior
25m [ pág. 16 ]

ESPAÇO NEUTRO [ pt ]
HABITA-ME
praça da república
20m [ pág. 68 ]

21h50
COMPAGNIE MOBIL [ nl ]
SULKY M1
praça gaspar moreira
20m [ pág. 24 ]

22h00
HARPOEMACTO [ pt ]
AMOCA
claustro do convento dos lóios
50m [ pág. 61 ]

22h20
DÉCADAS DE SONHO [ pt ]
+ COMPANHIA
PERSONA [ pt ]
VERTICO
casa do moinho
30m [ pág. 14 ]

LUCA BELLEZZE [ it ]
MELAFILO
mercado municipal – exterior
40m [ pág. 62 ]

22h30
CÃO À CHUVA [ pt ]
+ PROJETO EZ [ pt ]
VINCENT
rossio
30m [ pág. 22 ]

ANDREA FIDELIO [ be ]
ON AIR
praça gaspar moreira
30m [ pág. 65 ]

CIA. MOVEO [ es ]
TU VAS TOMBER!
praça da república
25m [ pág. 59 ]

ALICE ROSE [ dk ]
SILENT CONCERT
escadaria da igreja matriz
75m [ pág. 56 ]



imaginarius mais imaginarius imaginarius infantil special guest

22h50
JOSEPH MARIA
ANTONIO [ de/usa ]
VIOLA BASTARDA
mercado municipal – interior
45m [ pág. 58 ]

23h00
PLASTICIENS
VOLANTS [ fr ]
DA VINCI, VOLARE!
casa do moinho
30m [ pág. 12 ]

VALENTIN LECHAT [ tw ]
FACES
rossio
30m [ pág. 63 ]

23h10
MAJAVA [ pt ]
SAFETY BAG
mercado municipal – exterior
30m [ pág. 66 ]

23h20
FANZINI BROTHERS [ irl ]
PROFESSOR PLUNGER
praça gaspar moreira
30m [ pág. 69 ]

23h30
TEATRO EM CAIXA [ pt ]
EPHEMEROS
praça da república
30m [ pág. 32 ]

A BARREL OF MONKEYS
COMPANY [ de ]
TERRA
rossio
20m [ pág. 30 ]

23h35
PLASTICIENS
VOLANTS [ fr ]
DE NOS RÊVES,
OCCUPONS LE CIEL!
casa do moinho › mercado
municipal › praça gaspar
moreira
45m [ pág. 40 ]

00h15
ESPAÇO NEUTRO [ pt ]
HABITA-ME
praça da república
20m [ pág. 68 ]

00h20
LAPSO
PRODUCCIONES [ es ]
CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
praça gaspar moreira
50m [ pág. 18 ]

00h45
LUCAS DENI [ mex ]
COLOSSUS
praça da república
50m [ pág. 70 ]

01h15
DIGA'LS-HI
INQUIETS [ es ]
CONCERTO
praça gaspar moreira
50m [ pág. 34 ]

INSTALAÇÕES

18 › 21 MAIO MAY

PLASTICIENS
VOLANTS [ fr ]
biblioteca municipal, praça
gaspar moreira, igreja matriz
[ pág. 40 ]

TIAGO AZEVEDO [ pt ]
ANAMORPHOSE
rua dos descobrimentos,
piscinas municipais
[ pág. 42 ]

PROJETOS APOIADOS

21 MAIO MAY

22h00
O TURNO DA NOITE
– NOITE EUROPEIA
DOS MUSEUS
DONOS DO TEMPO
museu do papel terras de
santa maria
240m [ pág. 84 ]

22 MAIO MAY

21h30
CINECLUBE DA FEIRA
CHELPA FERRO
biblioteca municipal
52m [ pág. 85 ]



O Imaginarius desenvolveu um progra-
ma de apoio à criação artística contem-
porânea para o espaço público, através
de uma plataforma integrada de suporte
aos processos criativos, em toda a sua
cadeia de valor, desde a ideia, passando
pela criação e estreia até à sua fase de
difusão nacional e internacional. Em
2016, o Imaginarius apresenta o selo
que unifica a comunicação deste projeto
de apoio à criação artística, como marca
identitária.

Imaginarius developed a program to
support contemporary artistic creation
for the public space, through an
integrated platform to support creative
processes across its value chain, from
the idea to the creation, passing to
premiere and national and international
diffusion. In 2016, Imaginarius presents
the label that unifies the communication
of artistic creation support project such
as identity mark.





performance | teatro aéreo | música performance | aereal theatre | music



Príncipe de pinturas desvanecidas, rei
de projetos de cidades perfeitas, Leonardo
Da Vinci descobriu novos continentes
através da exploração dos corpos e da
luz. Mas há um domínio em que ele
empenhou o seu esforço e o seu cora-
ção: a vontade de voar e explorar os
céus. Volare! é uma homenagem ao
sonho e à visão de um génio de máqui-
nas imaginárias que num novo milénio
ganham vida, envoltas num ambiente
único e surpreendente.
A magia dos objetos voadores dos
Plasticiens Volants conjuga-se com a
criatividade de um génio universal para
um projeto artístico intenso e envolvente,
com estreia absoluta no Imaginarius.

A prince of faded paintings, a king of
blueprints for perfect cities, Leonardo
da Vinci discovered new continents
through the exploration of bodies and
light. But there is one domain to which
he fully committed his effort and heart:
the will to fly and explore the skies.
Volare! Is a tribute to the dream and the
vision of a genius that designed imaginary
machines. In this new millennium they
come to life, surrounded by a unique
and surprising atmosphere.
The magic of Plasticiens Volants' flying
objects joins the creativity of a universal
genius in an intense and absorbing
artistic project which will have its world
première at Imaginarius.

casa do moinho
23h00

PLASTICIENS VOLANTS [ fr ]
DA VINCI, VOLARE!
30m | m/6
estreia absoluta

mill house
11:00 pm

PLASTICIENS VOLANTS [ fr ]
DA VINCI, VOLARE!
30m | 6+
world première

13



teatro | performance | música | multimedia theatre | performance | music | multimedia



VERTICO é uma reflexão do anseio hu-
mano de ascensão na sociedade. A am-
bição de chegar ao topo e o medo de
uma descida vertiginosa caminham lado
a lado naquilo que podemos chamar
de odisseia da ascensão social. A obses-
são pelo topo mais alto leva-nos à mais
cega das loucuras e consequentemente
à nossa própria destruição.
VERTICO é um espetáculo urbano que
cruza múltiplas linguagens artísticas
num jogo com a verticalidade. Movimen-
to, videomapping, acrobacia, parkour e
música ao vivo são alguns dos elemen-
tos do projeto. VERTICO é euforia, é am-
bição, é frustração, é caos... VERTICO
é o despertar da metamorfose do homem
quando inicia a sua odisseia de ascensão.

participação Shared Files [PT]
coprodução Imaginarius

VERTICO is a reflection on the human
yearning for social ascent. The ambition
to reach the top and the fear of an
abrupt fall walk hand in hand, in what
could be called the odyssey of social
ascent. The obsession for the top leads
us to the blindest madness and,
ultimately, to our own destruction.
VERTICO is an urban performance that
crosses multiple artistic languages while
playing with verticality. Movement, video-
mapping, acrobatics, parkour and live
music are some of the project's
elements. VERTICO is euphoria, ambition,
frustration, chaos... VERTICO is the
awakening of man's metamorphosis
when he embarks on his ascent odyssey.

featuring Shared Files [PT]
co-production Imaginarius

casa do moinho
22h20

DÉCADAS DE SONHO [ pt ] +
COMPANHIA PERSONA [ pt ]
VERTICO
30m | m/6
estreia absoluta

mill house
10:20 pm

DÉCADAS DE SONHO [ pt ] +
COMPANHIA PERSONA [ pt ]
VERTICO
30m | 6+
world première

15



musica | dança | performance music | dance | performance



MUTE é um espetáculo intimista, uma
experiência sensorial que nos permite
transportar para uma realidade sensível
próxima ou longínqua do nosso quotidia-
no. MUTE é uma viagem a um silêncio
ensurdecedor e desconcertante, que
nos desperta para uma questão social.
A experiência resultante deste espetá-
culo permite aproximar a emoção da
negação social, abordando um estanho
desconforto que nos conduz a uma sur-
dez temporária.

participação EREBAS Feira
coprodução Imaginarius

MUTE is an intimate performance, a
sensory experience that takes you to a
sensitive reality that can be either close
or distant from your everyday life. MUTE
is a journey to a deafening and
disconcerting silence that awakes you
to a social issue. The experience that
results from this performance allows
you to bridge the gap between emotion
and social denial, by approaching a
strange discomfort that leads you to a
temporary state of deafness.

featuring EREBAS Feira
co-production Imaginarius

mercado municipal – interior
16h00 e 21h45

NOISERV [ pt ] + BALLET
CONTEMPORÂNEO
DO NORTE [ pt ]
MUTE
25m | m/6
estreia absoluta
lotação limitada

municipal market – inside
04:00 pm and 09:45 pm

NOISERV [ pt ] + BALLET
CONTEMPORÂNEO
DO NORTE [ pt ]
MUTE
25m | 6+
world première
limited capacity

17



musica | clown music | clown



praça gaspar moreira
00h20

Um desconcerto de gala divertidamente
sério com um repertório clássico esco-
lhido a partir das mais seletas partituras,
reinterpretadas com instrumentos insó-
litos e momentos inusitados que fazem
deste pretensioso concerto um puro
espetáculo de clown.
Versões de peças universais da música
clássica com instrumentos e atitude
muito pouco convencionais são as cara-
terísticas centrais desta proposta teatral,
que une a música ao vivo com o teatro
físico e o clown. Um espetáculo sem
complexos e sem medos, produzido
com o apoio do Governo Regional da
Andaluzia para o Festival de Clown de
Milão.

A seriously funny, disconcerting gala
featuring a classical repertoire from the
most prestigious scores, performed with
uncanny instruments and unexpected
moments that make this pretentious
concert a pure clown show.
Versions of universal classical pieces
with extremely unconventional
instruments and attitude are the main
features of this theatrical proposal, which
brings together live music, physical
theatre and clown. A complex-free
performance that knows no fear,
produced with support from the
Andalusian Regional Government for
the Milan Clown Festival.

LAPSO PRODUCCIONES [ es ]
CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
50m | m/6
estreia nacional

gaspar moreira square
00:20 am

19

LAPSO PRODUCCIONES [ es ]
CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
50m | 6+
portuguese première



música | performance music | performance



rua dos descobrimentos
17h00
rua dr. roberto alves › praça da república
20h50

La Fausse Compagnie é um projeto ar-
tístico francês que marca a sua atividade
pela reconstrução de instrumentos
Stroh, criando um registo absorvente,
surpreendente e intimista para o público.
Le Chant des Pavillons representa um
percurso musical sensorial, através de
uma rua, com três músicos e três ins-
trumentos de cordas: um violino Stroh,
um celo Stroh e um baixo Stroh. Um
espetáculo sem idades e sem fronteiras,
num concerto desconcertante inspirado
em sonoridades únicas e numa promes-
sa de liberdade com rumo imprevisível.

La Fausse Compagnie is a French artistic
project whose trademark is the
reconstruction of Stroh instruments,
which create an absorbing, surprising
and intimate atmosphere for the
audience.
Le Chant des Pavillons represents a
sensory musical path down a street,
with three musicians and three Stroh
instruments: a Stroh violin, a Stroh cello
and a Stroh bass. A performance that
disregards ages and borders, in a
disconcerting concert inspired by unique
sounds and a promise of freedom with
an unpredictable direction.

LA FAUSSE COMPAGNIE [ fr ]
LE CHANT DES PAVILLONS
50m | m/3
estreia nacional

descobrimentos street
05:00 pm
dr. roberto alves street › república square
08:50 pm

21

LA FAUSSE COMPAGNIE [ fr ]
LE CHANT DES PAVILLONS
50m | 3+
portuguese première



clown | performance clown | performance



rossio
16h50 | 20h20 | 22h30

Vincent é uma performance que procura
confrontar a vida artificial e mecanizada
com um estado primitivo de uma perso-
nagem inconsciente sobre o estado
social atual. Inspirado no universo do
Frankenstein e com uma estética steam
punk, este projeto funde o clown contem-
porâneo, a música ao vivo, a construção
e a manipulação de uma cenografia ativa.
Imprevisível, interativo, provocatório e
alucinante são algumas das palavras-
chave para este espetáculo, que será
como um delírio para o espectador ao
ser engolido pelo universo de Vincent,
que o conduzirá por uma narrativa poé-
tica sobre o nascimento e a morte, o
desconhecido e a aprendizagem.

Vincent is a performance that seeks to
confront artificial and mechanized life
with the primitive state of a character
who is unaware of the present social
situation. Inspired by Frankenstein's
universe, and with a steam punk look,
this project fuses contemporary clown,
live music and the construction and
manipulation of an active scenography.
Unpredictable, interactive, provocative
and mind-boggling are some of the key-
words to describe this performance.
Audiences will experience it as an
hallucination, as they are swallowed by
Vincent's universe. He will guide them
on a poetic narrative on birth and death,
the unknown and learning.

CÃO À CHUVA [ pt ]
+ PROJETO EZ [ pt ]
VINCENT
30m | m/6
estreia absoluta

rossio
04:50 pm | 08:20 pm | 10:30 pm

23

CÃO À CHUVA [ pt ]
+ PROJETO EZ [ pt ]
VINCENT
30m | 6+
world première



clown | teatro clown | theatre



praça gaspar moreira
18h00 e 21h50

Um homem está sozinho na rua com a
sua Sulky, numa viagem rumo ao encon-
tro de alguém. Mas de onde vem? Para
onde irá? Na sua viagem, tudo parece
estar sob controlo, mas as aparências
iludem quando a todo o momento as
simples ações quotidianas se transfor-
mam em problemas. Aat Dirks é um
ator hilariante que apresenta uma per-
formance hipnótica e deslumbrante so-
bre a solidão. Estará ele a brincar com
o fogo?
Espetáculo de estreia da Compagnie
Mobil, SULKY M1 venceu o prémio do
festival de teatro de rua BUITENKANS,
em Enschede (NL).

A man stands alone in the street with
his Sulky, as he travels towards
someone. But where does he come
from? Where is he going? In his journey,
everything seems to be under control,
but appearances can be misleading
when all the time simple everyday
actions turn into problems. Aat Dirks is
an hilarious actor presenting a hypnotic
and breathtaking performance on
loneliness. Is he playing with fire?
Compagnie Mobil's début performance,
SULKY M1 won the prize at the
BUITENKANS street theatre festival, in
Enschede (NL).

COMPAGNIE MOBIL [ nl ]
SULKY M1
20m | m/3
estreia nacional

gaspar moreira square
06:00 pm and 09:50 pm

25

COMPAGNIE MOBIL [ nl ]
SULKY M1
20m | 3+
portuguese première



teatro theatre



Bandoleros é um espetáculo de rua que
se apresenta numa configuração circular
e tem por base a história de um gangue
num período de violência partidária na
Colômbia, onde a fome e a justificação
ideológica para matar são os pilares do
quotidiano.
Um espetáculo multidisciplinar e dinâmi-
co, onde a música tradicional do interior
da Colômbia ganha destaque, num jogo
com o público onde máscaras e outros
adereços cénicos conquistam um papel
essencial na ação.

Bandoleros is a street performance
played inside a circle and based on the
story of a gang during a time of party
violence in Colombia, where hunger and
ideological justifications for killing were
the pillars of everyday life
A multidisciplinary and dynamic
performance, where traditional music
from the heartland of Colombia plays a
key role, in a game with the audience
where masks and other scenic props
become pivotal in the action.

DC ARTE GRUPO
DE TEATRO [ co ]
BANDOLEROS
50m | m/6
estreia nacional

mill house
04:15 pm and 08:15 pm
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DC ARTE GRUPO
DE TEATRO [ co ]
BANDOLEROS
50m | 6+
portuguese première

casa do moinho
16h15 e 20h15



performance | multimedia | instalação performance | multimedia | installation



Navio de Espelhos é um percurso urbano
performativo e multidisciplinar, inspirado
na obra homónima do poeta surrealista
português Mário Cesariny, que imagina
um naufrágio onde os tripulantes são
miraculosamente salvos por uma outra
embarcação. Neste novo navio, os que
haviam sido náufragos são agora perso-
nagens invisíveis num objeto flutuante
onde todos "têm o mesmo rosto, o mes-
mo grau, o mesmo posto". O que pare-
cia um milagre ganha contornos de hor-
ror e só lhes resta uma possibilidade:
levar o velho barco ao fundo!
Performance, videomapping, instalação
e multimédia são os eixos centrais da
ação deste percurso interativo e refletivo,
que espelha a Europa dos dias de hoje,
numa competição dentro e fora de si
mesma.

Navio de Espelhos is a performative
multidisciplinary urban journey, inspired
by the book with the same title by
Portuguese surrealist poet Mário
Cesariny, which depicts a shipwreck
where  the crew is miraculously saved
by another vessel. On this new ship, the
former castaways are now invisible
characters on a floating object where
everyone has "the same face, the same
rank, the same position". What seemed
a miracle at first becomes horrifying,
and they only have one way out: to sink
the old ship!
Performance, video-mapping, installation
and multimedia are the main axis of
this interactive and thought-provoking
journey, which mirrors today's Europe,
competing inside and outside of itself.

ARTELIER? [ pt ]
NAVIO DE ESPELHOS
120m | m/12
estreia absoluta

dr. roberto alves street
04:30 pm and 09:30 pm
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ARTELIER? [ pt ]
NAVIO DE ESPELHOS
120m | 12+
world première

rua dr. roberto alves
16h30 e 21h30



teatro físico | circo | performance | instalação physical theatre | circus | performance | installation



Uma criatura vive a 5 metros de altura,
tentando entrar em contacto com as
pessoas que passam por baixo do seu
estranho lar. Sem tocar, sem falar qual-
quer língua, ela recebe convidados, ser-
ve café… mas como fazer os convida-
dos subir? Conseguirá a criatura descer?
Saindo da sua zona de conforto, entran-
do num novo espaço, conquista um
novo solo… passo a passo, respirando
um novo e estranho ar.
Encontra um novo lar em Portugal, mas
o que significará “casa” para ela? Para
a cidade? Para os cidadãos? Após a
receção pelos habitantes locais, conse-
guirá a criatura inserir-se na comunidade?
Durante o festival, uma instalação intera-
tiva estará disponível para a partilha
de ideias em torno da “terra” e da
“saudade”.

A creature living 5 metres from the
ground. Trying to get in touch with people
passing by below. Without touching.
Without speaking their language. Inviting
guests! Inviting them for coffee. But how
to invite guests to a home suspended
in the air? Will they dare climbing up?
Will the creature dare coming down?
Leaving its comfort zone. Entering new
space. Unknown soil. First steps. First
breath of foreign air. Facing the gaze of
the audience.
Finding a new home in Portugal. What
does “home” mean to me? To a city?
To its citizens? Being welcomed by the
Portuguese. What can I give back to the
community?
During the festival an interactive
installation will be open to meet and
exchange ideas about “terra e saudade”.

A BARREL OF MONKEYS
COMPANY [ de ]
TERRA
20m | m/3
estreia absoluta

rossio
03:15 pm | 07:00 pm | 11:30 pm
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A BARREL OF MONKEYS
COMPANY [ de ]
TERRA
20m | 3+
world première

rossio
15h15 | 19h00 | 23h30



teatro | performance theatre | performance



Oriundos de uma realidade pós-apocalí-
ptica, dois indigentes vagueiam pelo
mundo carregando um velho piano.
Carregam-no pois só ele os pode distrair
do constante aborrecimento da inces-
sante espera de coisa nenhuma. Foi o
que conseguiram resgatar dos escom-
bros da cidade onde viviam. Com as
suas identidades fragmentadas e despe-
daçadas por um total ceticismo em
vários pilares fundamentais da civiliza-
ção, são perseguidos por uma visão
tragicómica e, acima de tudo, descrente
em relação a tudo que os rodeia.
Para estes seres semifantasmagóricos,
a vida seria bem mais confortável se
durasse um só dia. Servindo-se do seu
piano e humor negro, decidem expor
as inúmeras vantagens de uma vida
curta, dando um tratamento inusitado
à história da condição humana.

Out of a post-apocalyptic reality, two
bums wander across the world carrying
an old piano. They carry it around
because it is the only think that can
distract them from the constant boredom
of waiting for nothing. It is was they
managed to salvage from the rubble of
the city where they used to live. With
their fragmented identities torn to pieces
by a complete scepticism regarding
several fundamental pillars of civilization,
they are haunted by a tragic-comical
vision that leads them to believe in
nothing around them.
For these semi-ghosts, life would be a
lot more comfortable if it only lasted one
day. Using their piano and dark sense
of humour, they decide to elaborate on
the countless advantages of having a short
life, while submitting the history of human
condition to an unusual treatment.

TEATRO EM CAIXA [ pt ]
EPHEMEROS
30m | m/3
estreia absoluta

mill house 03:30 pm
parish church 07:30 pm
república square 11:.30 pm
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casa do moinho 15h30
igreja matriz 19h30
praça da república 23h30

TEATRO EM CAIXA [ pt ]
EPHEMEROS
30m | 3+
world première



música music



DIGA'LS-HI INQUIETS [ es ]
MUSIC
50m | 3+
portuguese première

Diga'ls-hi Inquiets é um grupo de músi-
cos da Catalunha que atua para conta-
giar o público que o enfrenta. Energia,
ritmo e batidas contagiantes fazem des-
ta banda de rua uma companhia perfeita
para abordagens inusitadas e irreveren-
tes ao espaço público. Durante quase
uma hora, transformam a monotonia
em alegria e fazem brilhar os raios de
sol durante a madrugada. Porque gos-
tam de música, tocam para dar sentido
à vida!

Diga'ls-hi Inquiets is a group of musi-
cians from Catalonia whose performan-
ces aim to move their audience. Energy,
rhythm and contagious beats turn this
street band into the perfect company
for unusual and flippant approaches to
the public space. During almost an hour,
they turn monotony into joy and make
the sunshine last into the wee hours.
Because they love music, they play to
give life meaning!

DIGA'LS-HI INQUIETS [ es ]
MÚSICA
50m | m/3
estreia nacional

gaspar moreira square › república square ›
dr. roberto alves street › parish church › mill
house
06:30 pm
gaspar moreira square
01:15 am
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praça gaspar moreira › praça da república ›
rua dr. roberto alves › igreja matriz › casa do
moinho
18h30
praça gaspar moreira
01h15



música | performance music | performance



CREATIVE
ORCHESTRA [ pt/it/rs ]
A POMBA DA PAZ É CHEIA
DE REVOLUÇÕES FUTURAS
45m | 3+
world première

A pomba da paz é símbolo de uma am-
bição nobre da humanidade, de uma
condição desde sempre procurada e
nunca totalmente realizada. O tema das
revoluções futuras foi o ponto de partida
para a composição de uma gigantesca
escultura sonora composta por um con-
junto de instrumentos musicais amplifi-
cados. Através de uma criação coletiva,
lança-se o desafio para introduzir uma
tecnologia pouco usual no âmbito dos
projetos comunitários, de baixo custo e
notável eficácia.
Uma ação política é só uma das dimen-
sões da palavra revolução. A humanida-
de precisa também das revoluções cien-
tíficas, estéticas, éticas, ambientais…
para atingir um dos seus objetivos mais
importantes.

The peace dove is the symbol of a noble
ambition of mankind, of a condition that
has always been sought after, yet never
fully achieved. The subject of future
revolutions was the starting point for
composing a huge sound sculpture for
amplified musical instruments. Through
a collective creation, community projects
are challenged to introduce an unusual
technology  which is low cost but
remarkably effective.
A political action is but one of the
meanings of the word revolution.
Mankind also needs scientific, aesthetic,
ethical, environmental revolutions, in
order to reach its most important goals.

ORQUESTRA
CRIATIVA [ pt/it/rs ]
A POMBA DA PAZ É CHEIA
DE REVOLUÇÕES FUTURAS
45m | m/3
estreia absoluta

parish church
09:30 pm
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igreja matriz
21h30



instalação | ação coletiva installation | collective action



MICRO ATELIER DE
ARQUITETURA E ARTE [ pt ]
RECLAMAR A CIDADE
330m | 6+
world première

Monta – Transforma – Ocupa!! O projeto
pretende convocar moradores e outros
públicos a construir uma cadeira de
cartão para a ocupação de espaços na
cidade – reclama-se assim o caráter
relacional da experiência urbana.
Deste modo, a partir da construção de
várias cadeiras em cartão, estes espaços
serão ocupados e reivindicados. A cadei-
ra passa assim a constituir o símbolo
coletivo de um desejo de apropriação
e de sociabilização.

Assemble – Transform – Claim!! The
project intends to summon residents
and other audiences  to build a
cardboard chair and occupy spaces in
the city – thus claiming the relational
aspect of the urban experience.
This way, with the construction of
several cardboard chairs, these
spaces will be occupied and claimed.
The chair will become the collective
symbol of a wish for appropriation
and sociability.

MICRO ATELIER DE
ARQUITETURA E ARTE [ pt ]
RECLAMAR A CIDADE
330m | m/6
estreia absoluta

rossio
02:00 pm to 07:00 pm
descobrimentos street
03:00 pm to 09:00 pm
gaspar moreira square
3:30 pm to 09:00 pm
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rossio
14h00 às 19h00
rua dos descobrimentos
15h00 às 21h00
praça gaspar moreira
15h30 às 21h00



performance | teatro | música  | instalação performance | theatre | music | installation



PLASTICIENS VOLANTS [ fr ]
DE NOS RÊVES, OCCUPONS
LE CIEL!
45m | 3+
portuguese première

Criaturas mágicas, dos nossos sonhos
e da nossa imaginação. Plasticiens
Volants são uma histórica companhia
de teatro de rua francesa que se diferen-
cia pelas suas estruturas voadoras úni-
cas. De Nos Rêves, Occupons le Ciel!
é um projeto itinerante que parte de um
workshop com artistas locais para apren-
dizagem das técnicas da companhia
francesa e culmina num espetáculo
deambulante, desenvolvido em cocria-
ção com os participantes e o grupo de
percussão feirense Ritmare.

participação Ritmare [ pt ]

Magical creatures, from our dreams
and imagination. Plasticiens Volants is
an historical French street theatre
company whose trademark is its unique
flying structures. De Nos Rêves,
Occupons le Ciel! is a travelling project
based on a workshop with local artists
that teaches the techniques of the
French company and which culminates
in a travelling performance developed
in co-creation with the participants and
Feira's Ritmare percussion group.

featuring Ritmare [ pt ]

PLASTICIENS VOLANTS [ fr ]
DE NOS RÊVES, OCCUPONS
LE CIEL!
45m | m/3
estreia nacional

parade
gaspar moreira square › municipal market ›
rossio › parish church 03:00 pm
mill house › municipal market › gaspar moreira
square 11:35 pm

installations
municipal library, parish church and gaspar
moreira square 18 to 21 may
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paradas
praça gaspar moreira › mercado municipal ›
rossio › igreja matriz 15h00
casa do moinho › mercado municipal › praça
gaspar moreira 23h35

instalações
biblioteca municipal, igreja matriz e praça
gaspar moreira 18 a 21 maio



instalação installation



TIAGO AZEVEDO [ pt ]
ANAMORFOSE
3+
world première

Anamorfose é onde a diferença entre
caos e ordem é apenas um ponto de
vista. Formas desenhadas ao longo da
cidade levam-nos a deambular por um
espaço em metamorfose, num jogo de
procura desse enquadramento exato.
Tendo como ponto de partida as linhas
existentes nos edifícios, praças e mobi-
liário urbano, manipula-se a perceção
do espaço, a realidade e a sua imagem,
numa transformação espacial que de-
pende da interação do observador.

Anamorfose is where the difference
between chaos and order is just a point
of view. Forms drawn across the city
lead you to roam a shape-shifting space,
playing with the search of that exact
framework. Starting from the lines in
the buildings, squares and urban
furniture, one manipulates the perception
of space, reality and its image, in a
spacial transformation that depends on
the observer's interaction.

TIAGO AZEVEDO [ pt ]
ANAMORFOSE
m/3
estreia absoluta

descobrimentos street and municipal
swimming-pools 18 to 21 may
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rua dos descobrimentos e piscinas municipais
18 a 21 maio



O Imaginarius Infantil é um projeto
de formação de novos públicos que,
mantendo a identidade do festival,
estimulará nas crianças a vontade de
fruir, pensar e intervir no espaço públi-
co. Os workshops, demonstrações e
experiências a realizar nos dois dias
do festival permitirão aos participantes
descobrir outras formas de ver e sentir
a realidade.

Imaginarius Infantil is a project meant
to form new audiences. By retaining
the festival's identity, it will encourage
children to enjoy, think and intervene
in public space. The workshops,
demonstrations and experiments to
be conducted during the festival's two
days will allow participants to discover
other ways of seeing and feeling
reality.





Mira, Miró. Mirando! é um espetáculo
sem palavras, com inspiração na obra
do pintor catalão Joan Miró, explorando
as suas personagens e figuras abstratas,
num mundo pictórico e mágico expres-
so sem palavras, mas repleto nas cores
da imaginação de Miró.
Um projeto de teatro de rua contemporâ-
neo, que dialoga com o espaço, onde
a fisicalidade dos atores e da música
comandam a ação. Mira, Miró. Mirando!
explora uma atmosfera performativa de
grande envolvimento do público, através
de jogos dramáticos e construção de
objetos.

Mira, Miró. Mirando! is a wordless
performance inspired by the work of
Catalan artist Joan Miró, that explores
his characters and abstract figures in a
magical pictorial world without words
but full of the colours that lived in Miró's
imagination.
A contemporary street theatre project
that dialogues with space, with the
physicality of the actors and of the music
leading the action. Mira, Miró. Mirando!
explores a performative atmosphere
with lots of public involvement, through
dramatic games and the construction
of objects.

TEATRO ART'IMAGEM [ pt ]
MIRA, MIRÓ. MIRANDO!
20m | m/3
estreia absoluta

rossio
14h15 | 15h45 | 17h30

rossio
02:15 pm | 03:45 pm | 05:30 pm
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TEATRO ART'IMAGEM [ pt ]
MIRA, MIRÓ. MIRANDO!
20m | 3+
world première

teatro theatre



DEM [ it ]
+ ENSEMBLE LODI [ it ]
WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO
DE MÁSCARAS
300m | m/6
estreia nacional

DEM, em parceria com Ensemble Lodi,
conduzirá um workshop de construção
de máscaras utilizando diferentes tipos
e materiais e objetos naturais para a
criação de um imaginário característico
das crianças. A ideia é o desenvolvimen-
to da sua imaginação, baseada na diver-
sidade entre o natural e o cultural. Todos
os materiais utilizados no workshop são
adequados para a manipulação por
crianças.

DEM, in partnership with Ensemble
Lodi, will be conducting a mask
construction workshop using different
kind of materials and natural objects
from the area nearby, to create
imaginary characters with kids. The
idea is to develop their imagination
and awareness of diversity, both
natural and cultural. The material
exploration will employ resources
suitable for children.

rossio
14h00

rossio
02:00 pm
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DEM [ it ]
+ ENSEMBLE LODI [ it ]
MASK CONSTRUCTION
WORKSHOP
300m | 6+
portuguese première

teatro | oficina theatre | workshop
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A exploração de sons e a ligação cor-
poral aos ritmos são os objetivos centrais
desta oficina de percussão corporal,
que permitirá aos participantes a desco-
berta de sons que podem ser transmiti-
dos pelo corpo humano, com uma forte
componente prática e de experimentação.

To explore sound and the relation
between the body and rhythm are the
main goals of this body percussion
workshop, which will allow its partici-
pants to discover the sounds that the
human body can convey, with a strong
practical and experimental component.

BRUNO ESTIMA [ pt ]
WORKSHOP DE PERCUSSÃO
CORPORAL
20m | m/3

rossio
14h00 | 14h45 | 15h30 | 16h15 | 17h00 | 17h45
| 18h30

rossio
02:00 pm | 02:45 pm | 03:30 pm | 14:15 pm |
05:00 pm | 05:45 pm | 06:30 pm
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BRUNO ESTIMA [ pt ]
BODY PERCUSSION
WORKSHOP
20m | 3+

música | oficina music | workshop



WORKSHOP DE NOVO CIRCO
300m | m/3

Explorar a magia do circo e contactar
diretamente com técnicas de equilíbrio,
fazendo um primeiro contacto experi-
mental com ferramentas e disciplinas
associadas ao circo contemporâneo
são os objetivos essenciais desta oficina.

To explore the magic of circus and get
in direct contact with balance techni-
ques, while making a first experimental
contact with some of the tools and
disciplines of contemporary circus, are
the essential goals of this workshop.

rossio
14h00

rossio
02:00 pm
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NEW CIRCUS WORKSHOP
300m | 3+

circo | oficina circus | workshop



O Mais Imaginarius é uma secção do
festival Imaginarius, que pretende dar
espaço a artistas emergentes com von-
tade de mostrar o seu trabalho, através
de um concurso de criações artísticas.
Esta secção lança o desafio aos artistas
para a apresentação de propostas que
abordam o espaço público nas mais
diversas perceções, testando formatos
e modelos, rumo à construção de novas
identidades artísticas.

Mais Imaginarius is the off section of
Imaginarius, which aims to give way
to emerging artists willing to show
their work, thorough a competition of
artistic creations. This section
challenges artists to present proposals
that approach public space in all its
various perceptions, by testing formats
and models, towards building new
artistic identities.





Ensemble Lodi é um grupo de teatro
sediado no Centro Studi Teatro Urbano,
que funciona como um laboratório de
técnicas teatrais. Volver é um espetáculo
deambulante dirigido a espaços não
convencionais, com uma dramaturgia
em torno da figura perdida do Mestre,
num registo poético e sensorial.

Ensemble Lodi is a theatre group based
at Centro Studi Teatro Urbano, which
acts as a laboratory for theatrical
techniques. Volver is a travelling
performance targeting non-conventional
spaces, whose dramaturgy focuses on
the lost figure of the Master, in a poetic
and sensory mood.

ENSEMBLE LODI [ it ]
VOLVER
50m | m/3
estreia nacional

igreja matriz › casa do moinho › mercado
municipal › rua dr. vitorino de sá
17h45
rua dr. vitorino de sá › mercado municipal ›
rossio › igreja matriz
20h30

parish church › mill house › municipal market
› dr. vitorino de sá street
05:45 pm
dr. vitorino de sá street › municipal market ›
rossio › parish church
08:30 pm
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performance | música performance | music

ENSEMBLE LODI [ it ]
VOLVER
50m | 3+
portuguese première

fotografia estelle sun



THE FUNES TROUP [ es ]
FUNES VAN
50m | m/6
estreia nacional

Três amigos fazem uma festa numa au-
tocaravana sem qualquer preocupação.
Mais do que divertir-se, querem ser fe-
lizes e compartilhá-lo com os outros.
Para isso, apenas precisam de música
e bebida... bebida? Até onde podem
chegar estes três amigos para conseguir
uma cerveja? Dispostos a tudo, mostra-
rão o quão irracional, egoísta e inútil o
ser humano pode ser.

Three friends are having a party in a
trailer without a care in the world. More
than just having fun, they want to be
happy and share their happiness with
others. To achieve that, they only need
music and a drink... a drink? To what
extremes will these three friends go to
get a beer? Willing to do anything, they
are about to show just how irrational,
selfish and useless humans can be.

rossio
17h15 | 21h30

rossio
05:15 pm | 09:30 pm
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THE FUNES TROUP [ es ]
FUNES VAN
50m | 6+
portuguese première

circo | clown circus | clown



Frequência Ausente 19Hz é uma expe-
riência cénica imersiva, onde o público,
utilizando os seus próprios smartphones,
acompanha a história de um ator invisí-
vel pelas ruas da cidade. Um projeto
artístico adaptado à realidade do local
de acolhimento, que promete transfor-
mar-se numa experiência contagiante.

Frequência Ausente 19Hz is an
immersive scenic experience, where
the spectators, through their own
smartphones, follow the story of an
invisible actor across the city streets.
An artistic project that adapts itself to
the reality of its host cities, and promises
to become a contagious experience.

EXCOMPANHIA
DE TEATRO [ br ]
FREQUÊNCIA AUSENTE 19HZ
180m | m/12
estreia nacional

rua dr. elísio de castro
15h00 | 19h00

dr. elísio de castro street
03:00 pm | 07:00 pm
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EXCOMPANHIA
DE TEATRO [ br ]
FREQUÊNCIA AUSENTE 19HZ
180m | 12+
portuguese première

performance | instalação performance | installation



NUNO PIMENTA [ pt ] + ANA
RENATA POLÓNIA [ pt ]
ONE BY 1
30m | m/6
estreia versão de rua

Uma pessoa por metro quadrado é con-
siderada a densidade limite para asse-
gurar conforto individual e segurança
em espaço público. ONE by 1 pretende
questionar esta métrica e criar uma
ferramenta de exploração do espaço
individual padronizado e politizado, das
suas limitações e da consciência do
espaço do outro.

One person per square metre is
considered to be the limit density in
order to ensure individual comfort and
safety in public space. ONE by 1 intends
to question that number and create a
tool for exploring the standardised and
politicised individual space, as well as
its limitations and one's consciousness
of other people's space.

casa do moinho
17h30 | 21h30

mill house
05:30 pm | 09:30 pm
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NUNO PIMENTA [ pt ] + ANA
RENATA POLÓNIA [ pt ]
ONE BY 1
30m | 6+
street version première

performance performance



Alice Rose é uma artista dinamarquesa,
sediada entre Colónia (DE), Goa (IN) e
Amesterdão (NL), que dedica a sua vida
a reinventar o seu próprio universo mu-
sical. No último ano, respondendo às
limitações de ruído de algumas cidades,
criou um conceito inovador e silencioso,
que se transforma numa experiência
para o público.

Alice Rose is a Danish artist based
between Cologne (GER), Goa (IN) e
Amsterdam (NL), who devotes her life
to the reinvention of her own musical
universe. Last year, responding to the
noise limitations in some cities, she
created an innovative and silent
concept that turns into an audience
experience.

ALICE ROSE [ dk ]
SILENT CONCERT
75m | m/3
estreia nacional

escadaria da igreja matriz
15h45 | 19h30 | 22h30

parish church stairway
03:45 pm | 07:30 pm | 10:30 pm
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ALICE ROSE [ dk ]
SILENT CONCERT
75m | 3+
portuguese première

música music



TOTONCO TEATRO [ es ]
HOTEL LA RUE
60m | m/3
estreia nacional

Manuela é uma nómada. Vive na rua,
vendendo violetas e empurrando o seu
carrinho. Miguel é um engenheiro está-
vel, que reside num bairro de classe
média. Repara máquinas e gosta de
ouvir discos antigos na sua grafonola.
Um dia, a Manuela chega ao bairro de
Miguel e tem um acidente com o seu
carro... a porta de Miguel é a única a
que pode bater.

Manuela is a nomad. She lives in the
street, selling violets and pushing her
cart. Miguel has steady job as an
engineer and lives in a middle-class
neighbourhood. He repairs machines
and enjoys listening to old records on
his gramophone. One day, Manuela
arrives in Miguel's neighbourhood and
her cart has an accident... Miguel's door
is the only one she can knock on.

rossio
14h30 | 19h15

rossio
02:30 pm | 07:15 pm
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TOTONCO TEATRO [ es ]
HOTEL LA RUE
60m | 3+
portuguese première

teatro theatre
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JOSEPH MARIA
ANTONIO [ de/usa ]
VIOLA BASTARDA
45m | m/3
estreia nacional

Joseph é um apaixonado pela viola da
gamba, tendo formação base e inspira-
ção no flamenco. Atualmente corre o
mundo com a sua paixão, tocando ao
vivo nos mais inusitados locais. Um solo
de viola da gamba apaixonante, para
ver, ouvir e sentir no espaço público.

Joseph has a passion for viol, and
received training in flamenco, which is
also his main inspiration.  He is currently
touring the world with his passion,
playing live in all sorts of unusual places.
An exciting viol solo that can by seen,
heard and felt in the public space.

praça gaspar moreira
15h40
praça da república
19h00
mercado municipal – interior
22h50

gaspar moreira square
03:30 pm
república square
07:00 pm
municipal market – inside
10:50 pm

JOSEPH MARIA
ANTONIO [ de/usa ]
VIOLA BASTARDA
45m | 3+
portuguese première

música music



59Tu vas Tomber! é um espetáculo que
funde a ficção com a realidade, transgre-
dindo a linha entre quem observa e
quem é observado. Estabelece uma
relação muito próxima com os atores,
que se vão fundindo com o público, até
ao momento em que o ator se converte
num reflexo no interior do espectador.

Tu vas Tomber! is a performance that
fuses fiction and reality, crossing the
line between the observer and the
observed. It establishes a very close
relation with the actors, who gradually
mingle with the audience until they
become a reflection inside the
spectators.

CIA. MOVEO [ es ]
TU VAS TOMBER!
25m | m/6
estreia nacional

casa do moinho
19h30
praça da república
22h30

mill house
07:30 pm
república square
10:30 pm

CIA. MOVEO [ es ]
TU VAS TOMBER!
25m | 6+
portuguese première

dança dance

fotografia javier blasco
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BENCE SARKADI [ hu ]
THE BUDAPEST MARIONETTES
30m | m/3
estreia nacional

Bence Sarkadi é um exímio marionetista
que conquistou a ruas de Budapeste
com os seus originais bonecos e espetá-
culos próximos e intimistas. O espetáculo
The Budapest Marionettes é um con-
junto de pequenas histórias e múltiplas
personagens, dirigido a todas as idades.

Bence Sarkadi is a skilled puppeteer
who has conquered the streets of
Budapest with his original puppets and
intimate performances. The Budapest
Marionettes is a collection of short stories
with many characters that are suitable
for all ages.

casa do moinho
14h45
mercado municipal – exterior
18h30 | 21h15

mill house
02:45 pm
municipal market – outside
06:30 pm | 09:15 pm

BENCE SARKADI [ hu ]
THE BUDAPEST MARIONETTES
30m | 3+
portuguese première

marionetas marionettes



61AMOCA é um projeto que procura unir
a poesia à música e à performance
com o objetivo de criar um corpo inter-
disciplinar, uma harmonia e, ao mesmo
tempo, um estremecimento, uma cisão.
A harpa evoca assim uma atmosfera
insólita onde a experimentação tem o
seu lugar primordial ao explorar novos
territórios.

The AMOCA project seeks to bring
poetry, music and performance together,
in order to create an interdisciplinary
body and harmony, but also quivering
and scission. Thus, the harp evokes an
uncanny atmosphere where experimen-
tation is paramount for the exploration
of new territory.

claustro do convento dos lóios
17h00 | 22h00

lóios convent cloisters
05:00 pm | 10:00 pm

HARPOEMACTO [ pt ]
AMOCA
50m | m/6
estreia absoluta

HARPOEMACTO [ pt ]
AMOCA
50m | 6+
world première

música | performance musica | performance
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LUCA BELLEZZE [ it ]
MELAFILO
40m | m/6
estreia nacional

Melafilo é um espetáculo silencioso e
sem palavras, que nasce do desejo de
Luca comunicar sem palavras. Em cena,
apresenta-se um personagem excên-
trico e clownesco, que contacta com
as pessoas uma a uma, falando sobre
o invisível.

Melafilo is a silent wordless performance,
which was born out of Luca's desire to
communicate without words. On stage,
an eccentric clownish character gets in
touch with people, one by one, talking
about the invisible.

praça da república
17h10
praça gaspar moreira
20h00
mercado municipal – exterior
22h20

república square
05:10 pm
gaspar moreira square
08:00 pm
municipal market – outside
10:20 pm

LUCA BELLEZZE [ it ]
MELAFILO
40m | 6+
national première

clown clown



63Valentim desenha caras humanas e
reinventa os seus espíritos. Faces que
expressam diferentes visões e estilos
de vida, como uma metáfora de um
homem só. Sentimentos, personalida-
des, estórias e sons dinâmicos que con-
taminam a audiência.

Valentim draws human faces and rein-
vents their spirits. Faces that express
different visions and lifestyles, like a
one-man metaphore. Feelings, perso-
nalities, stories and dynamic sounds
that engage the audience.

praça gaspar moreira
17h20
praça da república
20h15
rossio
23h00

gaspar moreira square
05:20 pm
república square
08:15 pm
rossio
11:00 pm

VALENTIN LECHAT [ tw ]
FACES
30m | m/6
estreia nacional

VALENTIN LECHAT [ tw ]
FACES
30m | 6+
portuguese première

circo circus
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POESIA NO CORPO,
CORPO NA POESIA [ pt ]
NÃO SEI MEXER AS MÃOS
45m | m/6
estreia absoluta

Abro os olhos e logo nesse instante
construo a minha primeira memória, o
vazio deixa de ser absoluto. Tenho medo
de me largar. Tenho medo que o meu
corpo não perceba o que eu quero fazer.
Reparo que tenho uns dedos finos e
enormes e que, desde que acordei,
poucas vezes os usei. Para que servem?

I open my eyes and I immediately
construct my first memory, emptiness
is no longer absolute. I am afraid of
letting myself go. I am afraid my body
won't understand what I want to do. I
notice I have huge thin fingers, and that
I have barely used them since I woke
up. What are they for?

rossio
18h15 | 20h45

rossio
06:15 pm | 08:45 pm

POESIA NO CORPO,
CORPO NA POESIA [ pt ]
NÃO SEI MEXER AS MÃOS
45m | 6+
world première

performance performance



65Um DJ instala o seu sistema e leva o
público a um universo onde a linguagem
se mistura com o Beat Box, o malabaris-
mo e o humor. O DJ manipula o vinil,
chapéus e os espectadores com ritmos
e entusiasmo. On Air é um espetáculo
com um ritmo fortemente participativo.

A DJ sets up his system and leads the
audience to a universe where language
joins the Beat Box, juggling and humour.
The DJ manipulates the vinyl, hats and
the spectators with rhythms and
enthusiasm. On Air is a performance
with a strong interactive rhythm.

praça gaspar moreira
16h30 | 22h30

gaspar moreira square
04:30 pm | 10:30 pm

ANDREA FIDELIO [ be ]
ON AIR
30m | m/3
estreia nacional

ANDREA FIDELIO [ be ]
ON AIR
30m | 3+
portuguese première

circo circus
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MAJAVA [ pt ]
SAFETY BAG
30m | m/6
estreia absoluta

Bem-vindas(os) a bordo do voo cómico
performativo com destino à península
feminina. Neste lugar de todos e de
ninguém, coabitamos com os “nossos
conflitos”. Cuidado! Coloquem os cintos
de segurança, dirijam-se às saídas de
emergência, liguem os fusíveis da intui-
ção, riam e salve-se quem puder...

Welcome aboard this comical perfor-
mative flight to the feminine peninsula.
In this no man's and every man's land,
we cohabitate with “our conflicts”. Be
careful! Put on your safety belt, head
towards the emergency exits, turn on
your intuition fuses, laugh and every
man for himself...

mercado municipal – exterior
19h10 | 23h10

municipal market – outside
07:10 pm | 11:10 pm

MAJAVA [ PT ]
SAFETY BAG
30m | 6+
world première

teatro theatre



67Bem-vindos a Wonderwool, uma grande
fábrica de lã, onde dois gatos trabalham
com o objetivo de manter a ordem.
Algumas bolas de lã desaparecem da
fábrica e os gatos são obrigados a sair
para as recuperar. Inicia-se uma aluci-
nante e interativa viagem pelas ruas da
cidade.

Welcome to Wonderwool, a large wool
factory, where two cats work to maintain
order. Some balls of wool are missing
from the factory and the cats are forced
to go out and get them back. It is the
beginning of a hallucinating interactive
journey through the city's streets.

igreja matriz
14h45
praça gaspar moreira
19h00 | 21h10

parish church
02:45 pm
gaspar moreira square
07:00 pm | 09:10 pm

BÍGOLIS TEATRE [ es ]
WONDERWOOL
20m | m/6
estreia nacional

BÍGOLIS TEATRE [ es ]
WONDERWOOL
20m | 6+
portuguese première

teatro theatre
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ESPAÇO NEUTRO [ pt ]
HABITA-ME
20m | m/12

Um corpo que chuta o que sente. Não
ladro, mas preciso de ti para sobreviver.
Chamem-me Homem. Chamem-me
Cão. Abre os olhos. Estão soltos os
meus sentimentos. Não me largues.
Não me toques. Habita em mim.

A body that kicks what it feels. I don't
bark, but I need you to survive. Call
me Man. Call me Dog. Open your
eyes. My feelings are on the loose.
Don't let go of me. Don't touch me.
Live in me.

praça da república
21h45 | 00h15

república square
09:45 pm | 00:15 pm

ESPAÇO NEUTRO [ pt ]
HABITA-ME
20m | 12+

dança dance



69Professor Plunger é um espetáculo de
rua interativo, num registo cómico não-
verbal, em que o professor está pronto
para testar a sua grande invenção: o
seu cabelo! Um original e irreverente
espetáculo que promete contagiar a
audiência.

Professor Plunger is an interactive
street performance, using non-verbal
comedy, about a professor who is
ready to test his greatest invention:
his hair! An original and irreverent
performance that will surely captivate
its audience.

rossio
16h15
casa do moinho
18h30
praça gaspar moreira
23h20

rossio
04:15 pm
mill house
06:30 pm
gaspar moreira square

11:20 pm

FANZINI BROTHERS [ irl ]
PROFESSOR PLUNGER
30m | m/6
estreia nacional

FANZINI BROTHERS [ irl ]
PROFESSOR PLUNGER
30m | 6+
portuguese première

circo | performance circus | performance
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LUCAS DENI [ mex ]
COLOSSUS
50m | m/6
estreia nacional

Colossus é um espetáculo de ideias,
histórias e jogos do mundo da magia.
Uma extraordinária viagem às rotinas
de um mágico, num espetáculo mágico
e misterioso com uma enorme participa-
ção do público.

Colossus is a performance of ideas,
stories and games from the world of
magic. An extraordinary journey to the
routines of a magician, in a magical and
mysterious performance with lots of
audience participation.

mercado municipal – exterior
15h30
mercado municipal – interior
19h45
praça da república
00h45

municipal market – outside
03:30 pm
municipal market – inside
07:45 pm
república square
00:45

LUCAS DENI [ mex ]
COLOSSUS
50m | 6+
portuguese première

magia magic



71Ao longo da História da humanidade,
os trajes assumiram um papel essencial
na sociedade. Estes exercem funções
que criam camadas de interpretações
no convívio social. Transgredindo essas
regras, a performance Corposanto que-
bra esse paradigma através de um traje
comestível, que se situa na fronteira
entre o sagrado e o profano.

Throughout the history of mankind,
clothes have played a pivotal role in
society. Their function creates layers of
interpretations in social interaction. By
breaking those rules, the Corposanto
performance disrupts this paradigm
through edible clothing that lies some-
where between the sacred and the
profane.

mercado municipal – exterior
16h30
casa do moinho
20h50

municipal market – outside
04:30 pm
mill house
08:50 pm

TÂNIA SUASSURUNA [ br ]
CORPOSANTO
40m | m/6

TÂNIA SUASSURUNA [ br ]
CORPOSANTO
40m | 6+

performance performance



O Imaginarius – Festival Internacional
de Teatro de Rua vive, ainda, de um
conjunto de atividades paralelas que
contribuem para o ambiente único de
transfiguração da cidade, que designa-
mos Mundo Imaginarius.

Imaginarius – International Street
Theatre Festival also depends on a
set of parallel activities that contribute
to the unique atmosphere that
transfigures the city, and which we
call Mundo Imaginarius.





março › maio
TEATRO ART'IMAGEM [ pt ]
“CENOGRAFIA PARA TEATRO DE RUA”
escolas de santa maria da feira
público-alvo alunos do 1º ciclo de ensino básico
e do ensino secundário

18 maio | 15h00 › 19h00
DC ARTE GRUPO DE TEATRO [ co ]
“DRAMATURGIA DE CONFLITO”
cineteatro antónio lamoso
público-alvo público em geral
duração 4 horas
inscrições workshops@imaginarius.pt

14 maio
TIAGO AZEVEDO [ pt ]
“ILUSÕES ESPACIAIS
– MANIPULAÇÃO DA PERCEÇÃO
EM ARQUITETURA”
centro histórico
público-alvo público em geral
duração 4 horas
inscrições workshops@imaginarius.pt

18 › 21 maio
PLASTICIENS VOLANTS [ fr ]
“MANIPULAÇÃO DE OBJETOS INSUFLÁVEIS“
biblioteca municipal de santa maria da feira
público-alvo público em geral
inscrições workshops@imaginarius.pt

march › may
TEATRO ART'IMAGEM [ pt ]
“SCENOGRAPHY FOR STREET THEATRE”
santa maria da feira schools
target-public primary
and secondary students

18 may | 03:00 pm › 07:00 pm
DC ARTE GRUPO DE TEATRO [ co ]
“DRAMATURGY OF CONFLICT”
cine-theater antónio lamoso
target-public general public
duration 4 hours
registration workshops@imaginarius.pt

14 may
TIAGO AZEVEDO [ pt ]
“SPACIAL ILLUSIONS
– PERCEPTION AND MANIPULATION IN
ARCHITECTURE”
historical centre
target-public general public
duration 4 hours
registration workshops@imaginarius.pt

18 › 21 may
PLASTICIENS VOLANTS [ fr ]
“MANIPULATION OF INFLATABLE OBJECTS“
santa maria da feira municipal library
target-public general public
registration workshops@imaginarius.pt
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O Imaginarius dedica um espaço do
seu recinto à criatividade gastronómica,
com o objetivo de proporcionar aos
visitantes do festival uma experiência
mais completa e diferenciadora.
O Sabores Imaginarius pretende dar es-
paço à criatividade gastronómica, com
oferta alimentar alternativa, interagindo
com os conceitos artísticos e criativos
do festival e dando resposta à exigência
dos visitantes em termos de inovação
aos mais diversos níveis.

Imaginarius will be devoting an área in
its venue to gastronomic creativity, in
order to provide the festival's visitors
with a more complete and differentiating
experience.
Sabores Imaginarius is meant to give
room to gastronomic creativity with an
alternative food offer, while interacting
with the festival's artistic and creative
concepts and responding to the visitors'
demands in terms of innovation at
various levels.

19 maio
19h00 às 00h00
20 e 21 maio
14h00 à 01h00

19 may
07:00 pm to midnight
20 and 21 may
02:00 pm to 01:00 am

SABORES IMAGINARIUS SABORES IMAGINARIUS
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O Imaginarius PRO é um espaço de
contacto entre profissionais das artes
de rua, integrado no Festival Imaginarius.
Com esta dinâmica, o Imaginarius pre-
tende reforçar as parcerias entre artistas
e programadores presentes nos dias
do festival, facilitando o contacto entre
diferentes realidades, num único espaço.

Nesta edição, o espaço Imaginarius PRO
disponibiliza um espaço para divulga-
ção de projetos artísticos e reuniões
informais entre os diversos stakeholders
artísticos presentes no festival.

Os participantes no Imaginarius PRO te-
rão acesso ao espaço e às sessões ofi-
ciais de debate e show case previstas
para o local, assim como à informação
dos profissionais acreditados para o festival.
O acesso ao Imaginarius PRO é gratuito
a todos os profissionais das artes de
rua nacionais e internacionais. Para
este efeito, os interessados deverão
preencher o formulário disponível
em www.imaginarius.pt.

Imaginarius PRO is a contact space for
street art professionals, part of the
Imaginarius Festival. This dynamics is
meant to strengthen partnerships
between the artists and programmers
present during the festival, by facilitating
contacts between different realities in
a single space.

In this edition, the Imaginarius PRO
provide space for divulging artistic
projects and conducting informal
meetings between the various artistic
stakeholders present at the festival.

Those taking part in Imaginarius PRO
will have access to the space and to
the official debating sessions and
showcases, as well as to information
on the accredited professionals.
Access to Imaginarius PRO is free of
charge for all Portuguese and
international street art professionals. In
order to enrol, those interested can
fill in the form available at
www.imaginarius.pt.
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IMAGINARIUS PRO IMAGINARIUS PRO



SESSÃO EXTRA

18 MAIO

21h30 FOCO COLÔMBIA
A DRAMATURGIA DE CONFLITO NAS ARTES
DE RUA DA COLÔMBIA
cineteatro antónio lamoso

SESSÕES OFICIAIS

20 MAIO

11h00 ABERTURA OFICIAL
APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL

11h15 SHOWCASE
IMAGINARIUS 1

11h45 DEBATE
“TENDÊNCIAS EUROPEIAS NA CRIAÇÃO
ARTÍSTICA PARA O ESPAÇO PÚBLICO”

21 MAIO

11h00 APRESENTAÇÃO
FRESH STREET#2

11h15 SHOWCASE
IMAGINARIUS 2

11h45 DEBATE
“DIREITOS DE AUTOR NOS DOMÍNIOS
DAS ARTES DE RUA”

EXTRA SESSION

18 MAY

09:30 pm COLOMBIA’S FOCUS
DRAMATURGY OF CONFLICT IN COLOMBIA’S
STREET ARTS
cine-theater antónio lamoso

OFFICIAL SESSIONS

20 MAY

11:00 am OFFICIAL OPENING
PRESENTATION OF THE FESTIVAL

11:15 am SHOWCASE
IMAGINARIUS 1

11:45 am DEBATE
“EUROPEAN TRENDS IN ARTISTIC
CREATION FOR PUBLIC SPACE”

21 MAY

11:00 am PRESENTATION
FRESH STREET#2

11:15 am SHOWCASE
IMAGINARIUS 2

11:45 am DEBATE
“COPYRIGHT IN THE FIELD
OF STREET ARTS”
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loja interativa de turismo
20 e 21 maio 10h30 às 19h00

interactive tourism store
20 and 21 may 10:30 am to 07:00 pm





79Urban Market by Portugal Lovers
visita o Mercado Imaginarius

Em 2016, o Urban Market by Portugal
Lovers visita o Mercado Imaginarius,
introduzindo uma nova dinâmica no
espaço do Mercado Municipal de Santa
Maria da Feira, ao apresentar um mer-
cado urbano de 2 dias, aberto ao design
e à inovação dos produtos expostos.
Fruto de uma parceria com a Portugal
Lovers, o Mercado Imaginarius direciona
o seu conceito para os produtos de
autor.

Urban Market by Portugal Lovers
visits Mercado Imaginarius

In 2016, Urban Market by Portugal
Lovers will be visiting Mercado
Imaginarius, as it introduces a new
dynamic to Santa Maria da Feira's
Municipal Market by holding a 2-day
urban market, with products that are
open to design and innovation. The
result of a partnership with Portugal
Lovers, Mercado Imaginarius will be
focusing its concept on designer
products.

mercado municipal
14h00 às 24h00

municipal market
02:00 pm to midnight

MERCADO IMAGINARIUS MERCADO IMAGINARIUS



KAMCHATKA
WORKSHOP MIGRAR
23 › 26 sep 2015

IMAGINARIUS 365
CONFERENCE
INTERNATIONALIZATION
OF ARTISTIC PROJECTS
FOR PUBLIC SPACE: THE
ROLE OF NETWORKS
14 nov 2015

MUTE
MUSICAL CREATION
dec 2015 › feb 2016

FACULTY OF FINE ARTS
OF THE UNIVERSITY OF
OPORTO
MAIS IMAGINARIUS
INFORMATION SESSION
15 dec 2015

LAB INDANÇA
ARTISTIC RESIDENCE 1,
WITH CLARA ANDERMATT
AND HENRIQUE AMOEDO
18 › 20 dec 2015

ACE – ACADEMIA
CONTEMPORÂNEA
DO ESPETÁCULO
MAIS IMAGINARIUS
INFORMATION SESSION
06 jan 2016

INFORMATION SESSION
CALL APOIO À CRIAÇÃO
LOCAL
06 jan 2016

ARTELIER?
NAVIO DE ESPELHOS
ARTÍSTIC RESIDENCE 1
16 and 17 jan 2016

KAMCHATKA
WORKSHOP MIGRAR
23 › 26 set 2015

CONFERÊNCIA
IMAGINARIUS 365
INTERNACIONALIZAÇÃO
DE PROJETOS
ARTÍSTICOS PARA O
ESPAÇO PÚBLICO:
O PAPEL DAS REDES
14 nov 2015

MUTE
CRIAÇÃO MUSICAL
dez 2015 › fev 2016

FACULDADE DE BELAS
ARTES DA UNIVERSIDADE
DO PORTO
SESSÃO
DE ESCLARECIMENTO
MAIS IMAGINARIUS
15 dez 2015

LAB INDANÇA
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 1,
COM CLARA ANDERMATT
E HENRIQUE AMOEDO
18 › 20 dez 2015

ACE – ACADEMIA
CONTEMPORÂNEA
DO ESPETÁCULO
SESSÃO
DE ESCLARECIMENTO
MAIS IMAGINARIUS
06 jan 2016

SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO
CALL APOIO À CRIAÇÃO
LOCAL
06 jan 2016

ARTELIER?
NAVIO DE ESPELHOS
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 1
16 e 17 jan 2016
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IMAGINARIUS 365 IMAGINARIUS 365

Imaginarius is not limited to festival
days, but intends to keep the spirit of
public space occupation throughout the
whole year, with artistic actions and
interventions. Imaginarius 365 fulfils
this logic of boosting creativity, with a
strong emphasis on formative aspects
and Santa Maria da Feira's status as a
Creative City.

O Imaginarius não se esgota nos dias
do festival. Pretende-se que o espírito de
ocupação do espaço público permaneça
vivo ao longo de todo o ano, com ações
e apontamentos artísticos. O Imaginarius
365 tem esta lógica de dinamização da
criatividade, dando especial relevo à
vertente formativa e à afirmação de Santa
Maria da Feira como Cidade Criativa.



VERTICO
ARTISTIC RESIDENCE 1
01 › 15 feb 2016

ARTELIER?
NAVIO DE ESPELHOS
ARTiSTIC RESIDENCE 2
27 e 28 feb 2016

ART'IMAGEM
EDUCATIONAL PROJECT
mar › may 2016

MUTE
CHOREOGRAPHIC
CREATION
mar › may 2016

VERTICO
ARTISTIC RESIDENCE 2
19 mar › 03 apr 2016

VERTICO
MOVEMENT AND ACTING
WORKSHOP
28 mar › 03 apr 2016

SUPPORT GRANT
FOR LOCAL CREATION
ARTISTIC RESIDENCES
[2 PROJECTS]
mar › may 2016

LAB INDANÇA
ARTISTIC RESIDENCE 2,
WITH CLARA ANDERMATT
AND HENRIQUE AMOEDO
06 › 14 apr 2016

LAB INDANÇA – TALK
AND OPEN REHERSAL
DANÇA DE CORPOS
(IN)VISÍVEIS
13 apr 2016

VERTICO
ARTISTIC RESIDENCE 3
08 › 19 may 2016

ARTELIER?
NAVIO DE ESPELHOS
ARTISTIC RESIDENCE 3
15 › 19 may 2016

PLATFORMS FOR
THE INTERNATIONAL
PROMOTION OF
IMAGINARIUS
CREATIONS
jun › sep 2016

VERTICO
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 1
01 › 15 fev 2016

ARTELIER?
NAVIO DE ESPELHOS
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 2
27 e 28 fev 2016

ART'IMAGEM
PROJETO EDUCATIVO
mar › mai 2016

MUTE
CRIAÇÃO COREOGRÁFICA
mar › mai 2016

VERTICO
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 2
19 mar › 03 abr 2016

VERTICO
WORKSHOP
DE MOVIMENTO
E INTERPRETAÇÃO
28 mar › 03 abr 2016

BOLSA DE APOIO
À CRIAÇÃO LOCAL
RESIDÊNCIAS ARTÍSTI-
CAS [2 PROJETOS]
mar › mai 2016

LAB INDANÇA
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 2
COM CLARA ANDERMATT
E HENRIQUE AMOEDO
06 › 14 abr 2016

LAB INDANÇA
– TERTÚLIA E ENSAIO
ABERTO
DANÇA DE CORPOS
(IN)VISÍVEIS
13 abr 2016

VERTICO
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 3
08 › 19 mai 2016

ARTELIER?
NAVIO DE ESPELHOS
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 3
15 › 19 mai 2016

PLATAFORMAS
DE DIFUSÃO
INTERNACIONAL
DAS CRIAÇÕES
IMAGINARIUS
jun › set 2016
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O Imaginarius OFF é uma secção do
Imaginarius – Festival Internacional de
Teatro de Rua que cede espaço aos
artistas de rua interessados em divulgar
o seu trabalho num ambiente de festival,
sem integração na programação oficial.
A direção do Imaginarius definirá um
número limitado de locais de apresen-
tação para artistas de rua autónomos
no que às necessidades técnicas e
logísticas diz respeito.
Para cada um destes espaços será de-
finido um cronograma de possibilidades
de utilização, em intervalos de 60 mi-
nutos [inclui tempo de montagem e
desmontagem]. Os artistas interessados
poderão pré-reservar até 2 apresenta-
ções por dia, através de e-mail
off@imaginarius.pt.

Imaginarius OFF is a section of
Imaginarius – International Street Theatre
Festival that gives way to street artists
who are interested in divulging their
work in a festival atmosphere, without
being part of the official programming.
The management of Imaginarius will
define a limited number of
performance locations for independent
artists regarding technical and logistic
needs.
Each of these locations will have a
chronogram of use possibilities, in 60
minutes intervals [including assembly
and disassembly times]. Interested
artists will be able to book up to 2
presentations per day, by email
off@imaginarius.pt.
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IMAGINARIUS OFF IMAGINARIUS OFF

14h00 às 24h00
02:00 pm to midnight



83O Instituto Português de Fotografia pro-
move workshops de fotografia em am-
biente de festival, durante o Imaginarius.
Mais informação sobre esta iniciativa
deverá ser consultada em
http://www.ipf.pt/.

The Instituto Português de Fotografia
will promote workshops of photography
in festival's ambience, during
Imaginarius. More information available
on http://www.ipf.pt/ website.

WORKSHOPS
FOTOGRAFIA
PHOTOGRAPHY

workshop workshop



Momo é uma criança de cento e tal anos
que aparece um dia na cidade, junto
ao anfiteatro. Uma criança abandonada
que tem, no entanto, algo especial: ela
sabe ouvir. Simplesmente ouvir o que
as pessoas têm para falar.
Donos do Tempo é um projeto teatral
de intervenção social com a comunidade
escolar de Paços de Brandão que, duran-
te uma noite, ocupa um turno especial
na antiga fábrica de papel, integrado
na Noite Europeia dos Museus.

Momo is a child, aged about a hundred,
that one day shows up in town, by the
amphitheatre. An abandoned child who,
however, has a special quality: he knows
how to listen. Simply listen to what
people have to say.
Donos do Tempo is a drama project for
social intervention with the school
community of Paços de Brandão. During
the evening they have a special shift at
the old paper mill, part of the European
Museum Night.

terras de santa maria paper museum
–  paços de brandão
21 may | 10:00 pm

O TURNO DA NOITE
NOITE EUROPEIA
DOS MUSEUS
DONOS DO TEMPO
240m | m/3
estreia absoluta

O TURNO DA NOITE
THE EUROPEAN
NIGHT OF MUSEUMS
DONOS DO TEMPO
240m | 3+
world première

museu do papel terras de santa maria
– paços de brandão
21 maio | 22h00

teatro theatre
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CINECLUBE DA FEIRA
CHELPA FERRO (2009),
CARLOS NADER [ br ]
52m | m/12

O grupo carioca Chelpa Ferro explora
a plasticidade do som e o silêncio das
fontes sonoras em performances, insta-
lações e objetos. Criado em 1995 pelos
artistas Barrão, Luiz Zerbini e Sergio
Mekler, a partir do desejo comum de
fazer música, esteve nas bienais de
Havana (2003), São Paulo (2002, 2004)
e Veneza (2005), entre outras mostras.
No sexto documentário da série Video-
brasil Coleção de Autores, Carlos Nader
partilha com o grupo a montagem das
exposições TOTORO, na Pinacoteca de
São Paulo, e Jungle Jam, no Museu de
Arte Moderna da Bahia, ambas em 2008.

Carioca group Chelpa Ferro explores
the plasticity of sound and the silence
of sound sources in performances, insta-
llations and objects. Created in 1995
by artists Barrão, Luiz Zerbini and Sergio
Mekler, out of their common wish to
make music, the group was present at
the biennials of Havana (2003), São
Paulo (2002, 2004) and Venice (2005),
among other exhibits. In the sixth docu-
mentary of the Videobrasil Coleção de
Autores series, Carlos Nader looks at
the installation of the exhibits TOTORO,
at Pinacoteca de São Paulo, and Jungle
Jam, at the Bahia Museum of Modern
Art, both in 2008.

cinema cinema

biblioteca municipal
22 maio | 21h30

municipal library
22 may | 09:30 pm

CINECLUBE DA FEIRA
CHELPA FERRO (2009),
CARLOS NADER [ br ]
52m | 12+



organização
câmara municipal de santa maria da feira
praça da república · apartado 135
4524 - 909 Santa Maria da Feira
Portugal
tel +[351] 256 370 887
www.cm-feira.pt
programacao@imaginarius.pt

como chegar
› Carro: A1, saída Feira, aprox. 20 minutos

[40º 55'45.959''N 8º 32' 31.348''W];
› Autocarro: horários em www.imaginarius.pt

management
santa maria da feira city council
praça da república · apartado 135
4524 - 909 Santa Maria da Feira
Portugal
pho +[351] 256 370 887
www.cm-feira.pt
programacao@imaginarius.pt

directions
› By Car: A1, exit at Feira, around 20 minutes
[40º 55’45.959’’N 8º 32’ 31.348’’W];

› By Bus: schedules at www.imaginarius.pt

INFORMAÇÕES INFORMATIONS

notas
O programa poderá ser sujeito a alterações inesperadas
e sem aviso prévio devido às condições meteorológicas.

No recinto do festival ocorrerão cortes temporários de
iluminação pública, de forma a possibilitar a realização
de alguns dos espetáculos.

A lotação de alguns espetáculos é limitada ao espaço
disponível para o acolhimento do público, pelo que acon-
selhamos a deslocação antecipada para o local da sua
realização.

notes
The programme may be subject to unforseen changes
without prior notice due to weather conditions.

Part of the street lighting in the festival's venue will be
temporarily cut, if required by the performances.

Some of the performances have limited capacity, so we
advise the public to show up in advance.

localização | location

Exit Saída Feira ›
A29 A32

Porto Oporto

Lisbon Lisboa

A1

‹ Espinho

S. J. Madeira › EN 223

S. M. Feira Centro | CenterS. M. Feira Centro | Center

Porto
Oporto Santa Maria da Feira

Lisboa
Lisbon



EQUIPA IMAGINARIUS TEAM
Direção Executiva Executive Direction Gil Ferreira | Direção Criativa & Gestão de Projeto Creative Direction
& Project Management Bruno Costa · Daniel Vilar | Direção de Comunicação Direction of Communication Gilda
Sá | Direção de Marketing Marketing Direction João Aires | Direção de Recursos e Logística Direction of
Resources and Logistics Martins Correia | Direção de Eletricistas Electrical Direction Eugénio Campos · Maximino
Ferreira | Direção Financeira Financial Direction Paulo Ferreira · Elsa Sousa | Direção Técnica Technical Direction
Humberto Teixeira | Direção de Produção Direction of Production Márcia Brito · Andrea Valente | Produção
Production Hélder Silva · Cristiana Gaspar | Trânsito e Segurança Traffic and Safety Pedro Oliveira · Adriana
Teixeira | Projetos Financiados Financed Projects Sílvia Pinto | Relações Públicas Public Relashionships Suzete
Monteiro | Assessoria de Imprensa Press Office Isabel Ferreira | Gestão de Conteúdos e Publicidade Content
and Advertising Management Sofia Tavares | Design Gráfico Design José Vinhas | Multimédia, RSS, URL e
Vídeo Multimedia, RSS, URL and Video Pedro Alves · Rui Silva | Secretariado Secretariat Elisabete Cardoso |
Imaginarius Infantil Imaginarius Infantil Ana Carvalhinho · Carla Palhares | Mais Imaginarius Mais Imaginarius
Marco Santos · Pedro Nuno Santos | Imaginarius OFF Imaginarius OFF Marco Santos | Projetos Comunitários
Community Projects Lisete Costa | Acolhimento e Informações Welcome and Informations Paula Magalhães
· Pedro Marques · Rosário Meneses | Imaginarius PRO Imaginarius PRO Adriana Brandão · Paula Magalhães |
Workshops Workshops Maria João Pinto | Meeting Point Meeting Point Paula Magalhães · Pedro Marques |
Higiene e Segurança Alimentar Hygiene and Food Safety Carla Alves | Imaginarius Participa Imaginarius
Participa Teresa Ferreira · João Silva · Liliana Freixo | Acessibilidade Accessibility Catarina Bento · Rosário Meneses
| Traduções Translations Vítor Magalhães



organização
management

produção
production

promoção
promotion

media oficial
official media

patrocinadores
sponsors

apoio
support

redes internacionais
international networks

apoio institucional
institutional support

aplicação oficial
official application
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