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imaginarius
festival internacional de teatro de rua

A quarta edição do Imaginarius – Festival
Internacional de Teatro de Rua vai, à
semelhança de anos anteriores, transformar
Santa Maria da Feira num palco notável,
onde conceituadas companhias de teatro
de rua de vários países vão transportar-nos
a um mundo fantástico e memorável.

Aproveitando a realização do Euro 2004,
acontecimento desportivo que vai mobilizar
multidões e cujo programa de animação
terá como âncora as artes de rua, a
organização do Imaginarius - o maior festival
internacional de teatro de rua do país -
optou, em regime extraordinário, por
antecipar este evento para Junho,
associando, desta forma, Santa Maria da
Feira ao Europeu de Futebol.

Considerando a diversidade e o volume de
oferta cultural em vários pontos do país,
inerentes à realização do Euro 2004, o
programa do Imaginarius vai concentrar-se
em três dias de intensa actividade,
proporcionando vários espectáculos de
qualidade, que antecedem a abertura da
grande festa do futebol.

Nesta edição, o Imaginarius continua a
apostar em grandes estreias internacionais,
destacando-se a companhia inglesa Walk
The Plank, que traz a Santa Maria da Feira
dois novos espectáculos (The Tower of Light
– Il Faro e S.W.A.L.K.), jamais apresentados
fora da Grã-Bretanha.

Também a companhia italiana Kataklò e a
francesa Compagnie La Salamandre vão
surpreender o público português com duas
estreias, respectivamente Up –Verticali
Energie e Le Jardin Lumineux.

Destaca-se ainda a presença dos franceses
Royal de Luxe, uma das maiores
companhias de teatro do mundo, que vai
apresentar “Le Tréteau des Ménestrels:
Soldes! Deux spectacles pour le prix d’un”.

Resultado do investimento das edições
anteriores do Imaginarius na vertente
formativa local, merecem especial referência
os Persona, companhia de Santa Maria da
Feira que usufruiu da experiência de grandes
mestres da artes de rua, e que vai estrear
o espectáculo Insectomania, inspirado no
Euro 2004.

Para além de consolidar os propósitos que
estiveram na génese do Festival Internacional
de Teatro de Rua, esta edição do Imaginarius
é, sem dúvida, uma oportunidade única
para Santa Maria da Feira se associar a um
evento desportivo ímpar e de grande
notoriedade internacional.

O Presidente da Câmara,
Alfredo de Oliveira Henriques



imaginarius
internacional street theatre festival

The fourth edition of Imaginarius –
International Street Theatre Festival will, as
in previous years, transform Santa Maria da
Feira into a remarkable stage, where well-
known street theatre companies from several
countries will take us to a remarkable and
memorable world.

Taking advantage of the carry through of
Euro 2004, a sporting event that will bring
crowds together and whose lively
entertainment programme is rooted in street
arts, the organisation of Imaginarius -
Portugal’s greatest international street theatre
festival - as an exceptional measure, chose
to hold it earlier this year (that is, in July),
thus associating Santa Maria da Feira with
the European Football Championship.

Considering the diversity and volume of the
cultural offer in several parts of the country,
due to Euro 2004, Imaginarius programming
will consist of three days of intense activity,
presenting quality shows in anticipation of
the opening of the great celebration of
football.

In this edition, Imaginarius continues to place
emphasis on major international premieres,
such as the UK company Walk the Plank,
which, will present, at Imaginarius, two
shows never performed outside of the United
Kingdom (The Tower of light – Il Faro and
S.W.A.L.K).

The Italian company Kataklò and the French
company La Salamandre will surprise the
audience with two premieres: Up – Verticali
energie and Le Jardim Lumineux, in that
order.

Persona is the result of an investment in
training local companies. Headquartered in
Santa Maria da Feira, this company, which
takes advantage of contact with great street
arts masters, will premiere the show
Insectomania, inspired in Euro 2004.

Besides consolidating the original aims of
the International street theatre Festival, this
edition of Imaginarius is no doubt a unique
opportunity to associate Santa Maria da
Feira with a unique sporting event that is
well known worldwide.

The Mayor of Santa Maria da Feira,
Alfredo de Oliveira Henriques
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Num palco rotativo, uma trupe sem
dinheiro, entregue a um homem de
negócios ignorante, decide levar a cabo
dois espectáculos ao mesmo tempo para
rentabilizar a produção, criando um pânico
vertiginoso entre os artistas e os técnicos.
Sucessivamente alternam-se cenas do
"Malade Imaginaire" de Molière e de
"Hamlet" de Shakespeare, ao mesmo
tempo que a técnica de palco, muito
sindicalizada, desfila. Uma comediante
alcoólica soluça o seu texto, um bombeiro
que endossa hábitos do rei da Dinamarca
e um técnico de som que não fala nem
inglês nem francês sobem ao palco
que, para poder acolher as duas peças,
gira incessantemente...

On a rotating stage, an impoverished
troupe, managed by an ignorant
businessman, decides to carry out two
shows at the same time to make the
production profitable, thus creating a
vertiginous panic between artists and
technicians.
Scenes from Molière’s Malade Imaginaire
and Shakespeare’s Hamlet are played
one after the other, at the same time that
a very unionised stage technician parades
through. On stage, an alcoholic comedian
hiccups the text, a firefighter who endorses
the habits of the king of Denmark and a
sound technician that doesn’t speak
English or French… to welcome the two
performances, the stage spins
incessantly…

royal de luxe
frança
france
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Criada em 1979, por Jean-Luc Courcoult,
Royal de Luxe é uma companhia que
representa na rua e em espaços públicos.
Na sequência de uma aventura teatral de
6 meses nos Camarões, Royal de Luxe
apresenta “Regresso de África”, em 1998.
Em 99, Royal de Luxe regressa a uma
forma mais “ligeira” e cria “Pequenos
Contos Negros – título provisório”,
espectáculo de nove contos afro-
europeus, cuja ordem de apresentação
é tirada à sorte pelos espectadores.

Created in 1979 by Jean-Luc Courcoult,
the company Royal de Luxe performs in
the street and public spaces. Following
a 6-month theatrical adventure in the
Cameroon, in 1998 Royal de Luxe
presented “Return from Africa”.  In 99,
Royal de Luxe returns to a lighter style
and creates “Small Black Stories –
provisional heading”, consisting of nine
Afro-European stories, whose order of
presentation is chosen by the audience.
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Este espectáculo deriva do cruzamento
de duas histórias: ”Momo”, um romance
de Michael Ende e “Memórias do Eterno
Presente”, um livro de banda desenhada
da dupla Shuifen e Peeters, onde a noção
de Tempo é referência constante. O
Homem é o único animal que mede e
tem consciência do tempo.
A partir do(s) conceito(s) de Tempo e as
suas medidas inventadas pelo Homem
(relógios, clepsidras, ampulhetas, etc.),
o espectáculo assentará na interacção
com o público.  Efeitos visuais e
plasticidade, fisicalidade e música original,
recurso a elementos naturais como a
água e o fogo, fusão do teatro com a
dança e algum apelo às artes circenses:
assim se pretende chegar a um
espectáculo estilizado, visual e físico, de
características contemporâneas, que vai
de encontro aos sentidos.

Based on “Mono”, a romance of Michael
Ende and “ Memórias do Eterno
Presente”, a comic book written by
Shuifen and Peeters, these two stories,
where the notion of Time is constantly
mentioned, served as the basis for this
show. Man is the only animal that
measures and is aware of time.
From the concept(s) of Time and Man’s
invented measurements (clocks,
clepsydras, hourglasses, etc.), this show
excels due to public interaction. Visual
effects and plasticity, physicality and
original music appeal to natural elements
such as water and fire, theatre blended
with dance and some circus arts: this is
a stylised, contemporary, visual and
physical show, inflaming the senses.

teatro do mar
portugal
portugal

os ladrões do tempo · ESTREIA



A companhia Teatro do Mar nasceu em
1986, em Sines, pela mão de Vladimir
Franklin e de Julieta Aurora Santos.
Com 48 produções teatrais montadas
desde a sua fundação, recebe, em
1999, a Medalha de Mérito Cultural da
cidade de Sines e, em 2001, o Troféu
da Região de Turismo da Costa Azul.

Created in 1986 in Sines by Vladimir
Franklin and Julieta Aurora Santos, Teatro
do Mar has produced over 48 plays since
its foundation. In 1999, Teatro do Mar
was awarded the Medal of Cultural Merit
of the city of Sines and, in 2001, the
Costa Azul Tourist Region Trophy.
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“Insectomania” estreia no Imaginarius’04
e foi criado no contexto do Campeonato
Europeu de Futebol. Como nos contos
de fadas, trata-se de uma história de
amor impossível entre Insectóino (membro
de uma comunidade de insectos) e
Araneide (filha da rainha das inimigas
aranhas). No meio das mais diversas
aventuras e desventuras, tudo acaba
bem com a intervenção das Borboletas
que resolvem a contenda recorrendo a
um jogo maluco de futebol com direito
a marcação de pénaltis. Uma lição de
desportivismo entre rivais que poderia
servir de exemplo à resolução de outros
diferendos no mundo actual.

“Insectomania” premieres at
Imaginarius’04 and it was created in the
context of the European Football
Championship.  As in fairy tales, this show
tells the story of an impossible love
between Insectóino (member of the flies’
community) and Araneide (daughter of
the spider queen, their enemy).  After
several adventures and adversities, all
ends well with the help of the Butterflies.
The dispute is settled in a crazy football
game with lots of penalties. A lesson in
fair-play that could be used to solve some
disagreements worldwide.

persona
portugal
portugal
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Existindo desde 2001, os Persona são uma
companhia de Santa Maria da Feira, com
residência permanente no Cine-Teatro
António Lamoso e com o apoio da Câmara
Municipal. Com direcção artística de Lígia
Lebreiro, têm vindo a consolidar uma
linguagem dramática que assenta na
multidisciplinaridade, movimento e recurso
aos mais variados e inovadores efeitos
cénicos/ cenográficos, bem como no
desenvolvimento de parcerias artísticas
potenciando o cruzamento das mais
diversas expressões. Ao longo das suas
produções distinguem-se “Persona – uma
homenagem ao sonho e ao teatro”, com a
parceria do escultor Paulo Neves, para a
abertura do Imaginarius’02 e a trilogia de
espectáculos de sala “Coisas”, “Visões” e
“Tempos” (2001 a 2004). Foi ainda a primeira
companhia portuguesa a apresentar-se no
Festival Off de Aurillac/03 (França), com os
espectáculos: “Pavão”, “Follow the Leader”
e “Rhili-Rhili”.

Created in 2001, Persona’s headquarters
are in Santa Maria da Feira, at António
Lamoso Cine-Theatre. Lígia Lebreiro is in
charge of the artistic direction, and the
company has been consolidating a
dramatic language based on
multidisciplinarity, movement and
innovative scenographic and scenic
effects, as well as the development of
artistic partnerships harnessing the
blending of the most diverse expressions.
Throughout their existence, they have
produced “Persona –  uma homenagem
ao sonho e ao teatro”,  in partnership with
sculptor Paulo Neves, on the opening
night of Imaginarius’02 and the trilogy of
indoor shows “Coisas”,  “Visões”  and
“Tempos” (2001 / 2004). They were the
first Portuguese company to participate
in the Festival Off de Aurillac/03 (France),
with the shows:  “Pavão”,  “Follow the
Leader” and “Rhili-Rhili”.
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Os espectáculos de Leo Bassi são uma
amálgama única de comicidade pura, de
rebelião contra o poder estabelecido e de
deleite pelos golpes deferidos no senso
comum.
No espectáculo La vendetta, que em italiano
quer dizer vingança, Leo Bassi critica os
grandes símbolos da globalização e o país
onde estes nasceram: os Estados Unidos.
Do show La Vendetta pode dizer-se tudo
menos que se trata de mais um exercício de
anti-americanismo: estamos perante uma
profunda rejeição, perfeitamente articulada e
filosoficamente elaborada da superficialidade
da vida que Leo Bassi detesta.

Maestro indiscutível da provocação e do
terrorismo psicológico, tornou-se famoso em
Espanha devido ao seu ataque implacável à
estupidez do conformismo público e
mediático. O seu carisma, a sua lógica
irrefutável, a sua coragem na busca do sentido
da vida, confluem neste espectáculo a não
perder.

Leo Bassi’s shows are a unique amalgam of
pure comicality, rebellion against the powers
that be and the pleasure in attacking the
common sense.  In "La Vendetta", revenge
in Italian, Bassi criticises the great symbols of
globalisation and the country where these are
born: The United States. "La Vendetta" is
more than another exercise of anti-
americanism: we stand before a deep
rejection, perfectly articulated and
philosophically elaborated of the superficiality
of a life style that Bassi detests.

Unquestionable master of the art of
provocation and psychological terrorism, he
has become famous in Spain thanks to his
ruthless attack against the stupidity of the
political and mediatic conformism. Its
charisma, irrefutable logic, courage in the
search of a sense in life, comes together in
this show.

leo bassi
espanha
spain

la vendetta



Fogo e fogos-de-artifício, performance
e música caracterizam este espectáculo
de ar livre. Três guardiões do farol trazem
à vida uma torre de 15 metros de
altura...baldes de fogo sobem aos céus
à medida que a torre é inundada por
clarões e néon. Feixes de luz ecoam
no céu, fogos-de-artifício irrompem da
torre, ao mesmo tempo que os actores
dançam sob chuva prateada. É um
espectáculo agradável com magia
pirotécnica, música e efeitos especiais
que culmina com uma espectacular
exibição de fogos-de-artifício.

The Tower of Light is an outdoor spectacle
featuring fire, fireworks, performance and
music.
Three Lighthouse Keepers bring the 15m
tower to life..buckets of fire rise up as the
lighthouse pulses with strobing flares and
neon. Beams of light echo around the
sky, and fireworks erupt from every level
as the performers dance a hornpipe in
the silver rain.
A joyful show packed with pyrotechnic
magic, continuous music, performance
and special effects finishing with a
spectacular firework finale.

walk the plank
reino unido
united kingdom

the tower of light – il faro



Walk the Plank – oriundos do Reino
Unidos, génios, artistas e engenheiros
da arte da pirotecnia.
Combinando espectáculos de grande
dimensão com imagens, música, fogo,
fogos-de-artifício, o resultado são
espectáculos coloridos e magníficos.
Criada em 1991, a companhia
desenvolveu espectáculos imaginativos
para festivais e celebrações: animou
edifícios e trabalhou com a comunidade
para criar espectáculos de grande
dimensão.

Walk the Plank are pyrotechnic wizards,
artists and event engineers from the
UK. They mix large scale performance
with film, music, fire and fireworks to
create beautiful shows on land and water.
Established in 1991, the company has
created imaginative shows for festivals
and celebrations - animating buildings,
or working with communities to
create large-scale spectacle. The
company also operates Britain's only
touring theatre ship.
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Gravidade Zero é uma nova aventura no
domínio da artes circences e do teatro
de rua. A Espiral, Associação Cultural,
após dois anos de formações, resolveu
convidar alguns dos jovens mais
empenhados para um desafio maior:
uma criação. O resultado mostra-se
agora. Das técnicas circences ao jogo
mascarado, da dança ao teatro físico,
da comédia às paixões humanas…
Recorrendo ao imaginário das máscaras
tradicionais do norte de Portugal e
cruzando-as com outras formas de jogo
mascarado, pretendemos insuflar novos
rumos nestas tradições que se perdem
na memória dos tempos.
As técnicas circences, a dança, a
comédia, vêm dar corpo ao amor, à
curiosidade e à paixão, à intriga e à
inveja… alguns dos sentimentos huma-
nos, abordados num espectáculo para
todos os públicos e para todas as idades.

Gravidade Zero is a new adventure in the
field of circus arts and street theatre.
Espiral, Cultural Association, after a two-
year commitment to organising
workshops, has decided to invite some
of the most committed participants to
take part in a broader challenge: a
creation. Results are revealed now. From
circus techniques to masquerading,
dance and physical theatre, comedy and
human passions…  Appealing to the
imaginary behind traditional masks of
northern Portugal and crossing them with
other forms of masquerading, we intend
to chart new routes in these traditions
that will be lost in the memory of time. To
shape love, curiosity and passion, intrigues
and envy, circus techniques, dance,
comedy are used…  these human feelings
are approached in a show made for
audiences of all ages.

gravidade zero
portugal
portugal
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compagnie la salamandre
frança
france

le jardin lumineux



Este espectáculo conta a história de
uma personagem aprisionada num
quotidiano cujo imaginário é exposto
ao olhar do público. O "jardim" é
iluminado pela dança, dança vertical e
teatro de fogo. A chama / o fogo são
a fonte de inspiração original desta
companhia. Os espectáculos nascem
e contam ritos, paradas amorosas,
espirais selvagens, fracassos
ensurdecedores de um encontro…

This show tells the story of a character’s
imprisoning daily life whose imaginary is
displayed in public.
The "garden" is illuminated by dance,
vertical dance and fire theatre. Once again,
fire is the key element of the company.
The company La Salamandre created a
story on the art of  "playing with fire". The
company found its inspiration in the
flame... reminiscent of rites, love parades,
wild spirals, deafening meeting’s fiascos…
this is how shows come into existence...
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A companhia La Salamandre nasceu
em 1990. Composta inicialmente por
músicos semi-profissionais e por
acrobatas amadores, investiu nesse
novo espaço de expressão que é a rua.

The company La Salamandre was born
in 1990. Originally made up of semi-
professional musicians and amateur
acrobats, it invested in this new area of
expression - the street.
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Um malabarista sobe ao palco para
apresentar o seu espectáculo de circo.
Devido ao contacto com o público a sua
relação com o malabarismo altera-se.
Nesse momento, os sentimentos tomam
conta da situação, apaixona-se, zanga-
se, fica contente, triste, esquecendo-se
por vezes que está ali para fazer
malabarismo. Começa a utilizar as
imagens que cria com balões e outros
adereços para mostrar o que sente.
Tochas – O Palhaço Escultor é um
trabalho multidisciplinar, é uma
performance dinâmica e variada, que vai
ao encontro do imaginário de todos nós.

A juggler goes up on stage to present a
circus show. Due to the contact with the
public, its interaction with juggling changes.
At that moment, feelings take over the
situation, he gets passionate, becomes
annoyed, becomes happy or sad,
forgetting that he is there to juggle.  It
starts to use images created with balloons
and other props to show what he feels.
Tochas – O Palhaço Escultor is a
multidisciplinary work, dynamic and varied
performance that appeals to the imaginary
of us all.

pedro tochas
portugal
portugal

o palhaço escultor
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Pedro Tochas estudou comédia física e
malabarismo no Celebration Barn Theatre
(EUA). Enquanto bolseiro da Fundação
Calouste Gulbenkian estudou teatro físico
e circo na Circomedia – Academy of
Circus Arts & Physical Theatre (Reino
Unido). Também estudou teatro de rua
na Natural Theatre Company e
desenvolveu a maior parte do seu trabalho
na área do teatro de rua e teatro físico.

Pedro Tochas studied physics and
juggling in the Celebration Barn Theatre
(U.S.A.). As a Calouste Gulbenkian
Foundation scholar, he studied physical
theatre and in the Circomedia - Academy
of Circus Arts & Physical Theatre (United
Kingdom) he studied circus. He also
studied street theatre in the Natural
Theatre Company and developed most
of its work in the field of street and physical
theatre.





Up – Verticali Energie é uma reflexão
sobre a relação entre o Homem e a
Natureza. Na primeira parte do
espectáculo, é evocada a conquista da
montanha, símbolo da Natureza, pelo
Homem. Recorrendo a conjuntos de
cordas e esquis, os atletas enchem o
espaço cénico com uma exuberante
fisicalidade e poder atlético, procurando
vencer limites, ir mais além. Depois, o
Homem deixa-se encantar pela beleza
da natureza e uma coreografia mais
íntima inunda o espaço...

Evoking ties between Man and Nature,
in the first part of the Up - Verticali Energie
show, Man conquers nature’s symbol –
the mountain. Using ropes and skis,
dancers fill the scene with an exuberant
physicality and athletic power, trying to
overcome limits, to go beyond… then,
Man is enchanted by nature’s beauty and
an intimate choreography floods the
space...
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kataklò teatro atlético de dança
itália
italy

up – verticali energie
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O nome dela é Giulia Staccioli
(coreógrafa), uma ginasta vedeta. Ele,
Andrea Zorzi, é um famoso jogador de
voleibol, três vezes campeão do mundo
pela Itália. Em 1995, reuniram um grupo
de atletas e empreenderam um projecto
ambicioso, que desde então
desenvolvem: uma nova forma de
dançar, aliada ao desporto.
O desporto é a base de uma evolução
contínua, onde a perfeição atlética dos
bailarinos aliada a coreografias
engenhosas e dança de ruptura dá aso
a novas formas de expressão, de forma
a surpreender, divertir e libertar a
imaginação.

Her name is Giulia Staccioli
(choreographer), a top gymnastics star.
His name is Andrea Zorzi, a world-famous
volleyball player. In 1995, they gathered
a group of athletes to undertake the
ambitious project of developing sport into
a new form of dancing.
Continuous evolution based on sport,
where dancers’ athletic perfection
combined with ingenious choreographies
and dance gives birth to new expressions,
surprising, amusing and able to free the
imagination.





Insectos, insectos por todo o lado.
Plantas, plantas estranhas. Tamanhos
desmesurados, corpos distorcidos. Um
conjunto de seres estranhos deambula
num percurso de interrogação tentando
descobrir o que os rodeia ou talvez à
espera de serem descobertos pelos
que os rodeiam.
Este é um espectáculo / parada em
que insectos, plantas carnívoras e vasos
gigantes percorrem as ruas
acompanhados pelos sons de Goran
Bregovitch.

Flies, flies everywhere… Strange plants,
plants.  Exaggerated sizes, distorted
bodies.  A set of strange beings rambles
in an interrogative passage trying to
discover what it perhaps encircles them
or to the wait to be discovered for that
which encircles them.  This is one
show/parade where flies, carnivorous
plants and giant vases cover the streets
followed by the sounds of Goran
Bregovitch.
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zuzucas grupo de carnaval ovar
portugal
portugal

zzzzzzzzz





S.W.A.L.K é “um conto acerca de uma
paixão escaldante” entre dois estranhos
que revelam os seus segredos através
de um frenético fluxo de cartas de amor
entregues por um misterioso
mensageiro.
S.W.A.L.K é um cine-teatro ao ar livre
onde performance, coreografia e
música aliadas a imagens visuais (vídeo
e projecções) e explosões pirotécnicas
compõem um espectáculo cativante e
entusiástico. Mark Murphy escreveu e
realizou este projecto.

S.W.A.L.K  - Sealed With A Loving Kiss
is a "red hot tale of burning passion"
which follows two strangers as they reveal
their secrets through a frantic stream of
love letters delivered by a mysterious
messenger.
This is outdoor cinetheatre, which
combines live performance,
choreographed to music with film images
and pyrotechnic explosions. Written and
directed by Mark Murphy (ex V-Tol Dance).

walk the plank
reino unido
united kingdom
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s.w.a.l.k.





Baseando a sua música em
instrumentos celtas tradicionais, como
a gaita-de-foles e a flauta, os Peatbog
Fairies misturam tradição com ritmos
e sons modernos de uma forma
inovadora. A sua música é uma mistura
de música escocesa tradicional e
música de dança, que eles próprios
escrevem, combinando notas
contemporâneas e novas sensibilidades
na dança.

A banda está sediada em Skye e o seu
primeiro álbum surgiu em 1996. Peter
Morrison toca gaita-de-foles e flauta é
o compositor da banda. Ali Pentland é
o guitarrista, Innes Hutlon, toca baixo
e Nürudin é o teclista e responsável
pela sintetização e efeitos especiais.
Iain Copeland é o baterista e Ben Ivitsky
o rabequista.

Based on traditional Celtic instrumentation,
such as bagpipes and flutes, The Peatbog
Fairies blend tradition and modern beats
and sounds in a way seldom heard before.
Their music is a mixture of Scottish
traditional music and dancy music they
write themselves, combining
contemporary tunes and modern dance
sensitivities.

The band is based in Skye, in the Inner
Hebrides in North West Scotland and
their debut album appeared in 1996.
Peter Morrison is the piper, flautist and
composer of the band, Ali Pentland, the
guitarist, Innes Hutton, the bassist, and
Nürudin, playing keyboards and
synthesizer and doing most of the special
effects. Iain Copeland is the drummer
and the fiddler is Ben Ivitsky.
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the peatbog fairies
escócia
scotland

concerto



organização / organization
feira viva - cultura e desporto, e.m.
Zona Industrial do Roligo
Lote 33 - Fracção D/F
4524 - 905 Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

tel  +[351]256 33 09 00
fax +[351]256 33 09 09

www.imaginarius.pt
imaginarius@cm-feira.pt

direcção artística / art direction
sete sóis sete luas
Rua Dr. António C. Ferreira Soares, n.º2
4520-214 Santa Maria da Feira
Portugal

tel +[351]21 346 06 14
fax +[351]21 342 06 70

www.7sois7luas.com
festival@7sois7luas.com

contacte o festival
festival’s contacts
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Judicial de Santa Maria da Feira . e um especial agradecimento a todos os colaboradores
envolvidos na produção. and a special thanks to all the collaborators involved.

Para mais informações, contactar:
Please feel free to contact imaginarius international street theatre festival for any
further information you might be looking for:






