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De 25 a 31 de Julho, a fantasia d’ “O Mundo ao Contrário” tomará 
conta de Paredes de Coura. Poderás participar e assistir a espectáculos 
de teatro, música, novo circo, animações de rua, residências artísticas, 
instalações e oficinas. 
Todos os participantes serão transportados para um mundo onde o riso, 
o deslumbre, a fantasia, a criatividade, o risco e o absurdo assumem um 
lugar especial na imaginação dos pequenos e dos graúdos.  
Transformar o óbvio em incompreensível, o real em fantasia e virar tudo 
ao contrário é nestes dias possível. Tens de ter a capacidade de sonhar e 
imaginar. Entra neste mundo de fantasia. Visita Paredes de Coura.

Todos os anos nascem coisas novas neste nosso Mundo ao 
Contrário, umas vêm do céu outras da nossa cabeça! …E que 
animado vem este arco-íris que se deixa cair entre as nuvens
 e nos deixa assim, com um sorriso colorido de orelha a orelha!!
Depois é deixá-lo ir, deixá-lo partir das nossas cabeças e correr 
solto por essas ruas fora. 
Para onde vai? Para onde tu imaginares! :)
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PORTUGAL | ALEMANHA

TOSTA MISTA
O Malabarista
Tosta Mista – O Malabarista é uma elegante 
personalidade, de sotaque alemão, com muita 
aptidão para o malabarismo e para soltar garga-
lhadas. Esta personagem, de cartola e sapatos 
gigantes, aproveita qualquer lugar e qualquer 
ocasião para recriar um imaginário de espanto e 
fantasia. O seu espectáculo constrói-se a partir 
de muito equilíbrio, humor e improviso de 
onde resultam momentos irrepetíveis, em que o 
impossível ganha forma entre trocadilhos, bolas 
a girar, caixas a balançar e o público, sempre 
cúmplice, a participar.

ALEMANHA

SHIVA GRINGS
Caçador de Pombos
Um homem numa missão para entreter, um 
canto improvisado, um palhaço amável. Ele 
toma todas as posições e transforma-se em algo 
único e maravilhoso.
A ideia do espectáculo é fácil: uma hora de pura 
improvisação onde o público é constantemente 
surpreendido e tudo pode acontecer. Um 
espectáculo que tem o público a regressar para 
revê-lo porque é diferente a cada vez. 
Isto é Jazz Performance!
O caçador de pombos é um espectáculo de 
pura improvisação. Destina-se a ser corajoso e 
ousado, usando o momento presente para criar 
a sua comédia e permitir que ela evolua em 
novas direcções.

ESPETÁCULOS

ANIMAÇÃO 
DE RUA
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DINAMARCA

MR TOONS 
O Idiota Profissional 
Um respeitado palhaço e acrobata de renome 
internacional. A actuação no seu balão gigante 
é de ver para crer: monociclo, malabarismo e 
comédia de classe num ritmo de alta velocidade.
Mr. Toons e o seu balão de hélio gigante tem 
sido um enorme sucesso em festivais por todo 
mundo e a sua actuação, maravilhosamente 
louca, tem sido destaque em festivais e 
programas de televisão em diversos países por 
todo mundo.

INGLATERRA

BRUCE AIRHEAD
A metamorfose de um homem e uma bola 
de dois metros, numa comédia original 
de 30 minutos.
Siga as palhaçadas do Bruce dentro do 
balão gigante, ria-se da dança louca e seja 
surpreendido com a impressionante surpresa 
final. Um espectáculo com algo para todos.

ALEMANHA

GREGOR WOLLNY
Gregor Wollny de Berlim é um palhaço e artista 
especial de pantomima e malabarismo. Apesar 
de ter muito a dizer-lhe  não vai ouvir dele uma 
única palavra. O seu silêncio é de ouro. Gregor 
não usa muitos atributos no seu espectáculo. 
Nas  mãos tem uma régua de dobra simples 
que se pode transformar num animal selvagem 
ou numa linda borboleta. Desde o primeiro 
momento Gregor conquista o nosso coração e 
arrasta-o para um grande mundo de fantasia.
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FRANÇA

O ÚLTIMO MOMENTO
Contigo
Contigo marca o encontro entre dois artistas 
portugueses, o acrobata de mastro chinês João 
Paulo Santos e o coreógrafo Rui Horta. João está 
sozinho em cena e domina com virtuosismo o 
mastro chinês, numa fascinante luta que tem 
lugar entre o céu e a terra, capaz de encantar 
todos os que o acompanham, mas que põe 
igualmente a nu a exaustão e a solidão do artista.
 

PORTUGAL

CÃO À CHUVA 
Pozzo
Estranhamente surreal. Um intérprete desdobra-
-se em diferentes personagens, numa perfor-
mance que privilegia a investigação sobre o 
clown contemporâneo e o trabalho de máscara, 
além da música tocada ao vivo. Pozzo é um 
espectáculo cómico, interactivo, interventivo e 
absurdamente cheio de sentido.
Uma metáfora permite uma aproximação 
vertiginosa à realidade: Pozzo é uma alegoria do 
ser politizado e hierárquico. Num ambiente pós-
-apocalíptico, os porcos são a principal vítima 
desta catástrofe. A obsessão de Pozzo em comer 
porcos trouxe a extinção da espécie e como 
consequência a fome instalou-se. O espaço pri-
vado desta figura é colocado em praça pública 
de uma forma grotesca e bizarra.

PORTUGAL 

ANA MADUREIRA
Dama Pé De Mim
Farta de olhar para o umbigo, Dama Pé de Mim 
monta o seu cavalo e parte à procura de um 
amigo. Pelo caminho encontra a Amália, a mala 
que já foi crocodilo, conhece o Nuno, a nuvem 
caída do céu e mergulha no Rio profundo. Mas 
só quando chega ao supermercado descobre o 
que é um amigo com a ajuda do Sr. Rodrigo.
Uma história luminosa, terna e divertida, com 
música, texto que rima, e a participação do 
público... mãe, filho e prima!
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ARGENTINA

NINO COSTRINI
Humanus Comicus
Benvindos ao “Humanus Comicus”, o homem 
cómico e insolente.
Um espectáculo agradável em que este palhaço 
notável nos mostra a evolução do homem 
e do absurdo.
Uma sucessão de sketches hilariantes, números de 
magia, faquirismo, chegando mesmo a parodiar o 
circo contemporâneo num número de equilibris-
mo de mão em mão que vale a pena ver!!!
Um “cabaret” burlesco e interactivo, com uma 
personagem cómica e cativante, em que o pú-
blico contribui de forma generosa e respeitosa.
Divertido, fresco e terapêutico este espectáculo 
criativo e imaginativo leva-nos suave 
e profundamente a reflectir e a pensar nos 
males da sociedade.

PORTUGAL | ESPANHA

VÁRIOS ARTISTAS
Circo à Mostra
4 Solos e um dueto com contrabaixo. 5 Momen-
tos poéticos onde o circo se revela nas suas mais 
variadas formas. São estes os jovens criadores de 
novas linguagens de circo que desenvolvem o 
seu trabalho em Portugal e dão corpo ao
Circo à Mostra:
Alexandre Duarte | Tecido Acrobático
Crestina Melo Martins | Trapézio 
Didac Gilabert | Diabolo 
Fernando Romão e Manuel Brito | Manipulação 
de Objetos e Música
Jorge Lix | Malabarismo 
Vasco Gomes | Acompanhamento Artístico
Rodrigo Matos | Operação Luz e Som
Julieta Guimarães | Produção

BANDAS
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PORTUGAL

BANDA ÀS RISCAS
A Banda às Riscas é um grupo Musical de Anima-
ção da Rua que nasceu na cidade do Porto.
O repertório do grupo é de cariz tradicional, 
temas do imaginário colectivo e circense.
A animação da Banda às Riscas assenta na 
importância de despertar, na sociedade em que 
vivemos, o lado mais simples da vida: o sorriso!

PORTUGAL/ALEMANHA

MISS EASY
O Trio Pedalo é um antigo triciclo de deficientes, 
totalmente adaptado e remodelado de forma a 
transportar toda a banda. Este engenhoso veícu-
lo e as suas extravagantes ocupantes surpreen-
derão os seus convidados.
Miss E@sy traz-nos o “E@sysom” - dixie, fifties, 
blues e originais.
Baseado em bateria e percussão, saxofone 
soprano e barítono, sousafone, canto, tábua de 
lavar roupa, harmónica, etc., etc.
100% Irreverente, insólito e satírico!

PORTUGAL

CRASSH 
STREETNONSTOP
Vencedor de vários prémios nacionais e 
recentemente vencedor do Prémio “Público” 
no Festival Internacional de Teatro de Castilla e 
Lyon – Espanha, o espectáculo CRASSH 
acontece em qualquer lado, seja num grande 
palco, parado ou em movimento. Para 
pequenos ou graúdos a diversão e surpresa 
é garantida! Para CRASSH a música é uma 
constante quotidiana presente em tudo: das 
botas aos baldes, dos tubos aos capacetes… 
tudo é motivo e base para o movimento e para 
o som. A língua é sempre o CRASSHonês e, entre 
melodias conhecidas e originais crasshianos, o 
público é invadido por uma energia contagiante. 
Uma representação energética e um humor a 
toda a prova, num espectáculo para todos.

BANDAS
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UMA ESPÉCIE DE 
COISAS SOLTAS
Rita Nicolau
Um País, a identidade dos lugares, os seus habi-
tantes e a natureza vão moldando “uma espécie 
de coisas soltas” através do verbo ser, num livro 
onde as ilustrações são construídas a partir de 
materiais reciclados. 
As personagens exprimem a necessidade de dar 
forma e corpo para além das páginas:
”… por entre panelas e peneiras cestos e 
torneiras Pompeu agarra na rede de recolhas 
vozeando: Vou descobrir quem sou!”

Largo Visconde de Mozelos
Sexta-feira: 14h00 > 19h00
Sábado e Domingo: 11h00 > 12h30

14h00 > 19h00

CONSTRUÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICAIS
Sara Costa 
Esta oficina mostra-nos como através da utili-
zação de materiais improváveis (tubos, bolas 
de ping pong, sacos plásticos...) podem surgir 
instrumentos musicais. Trata-se de um contacto 
mais próximo e prático de questões teóricas 
relacionadas com a acústica do som. No final 
será feita uma pequena performance utilizando 
os instrumentos construídos pelos próprios, ins-
trumentos estes que irão para casa com os seus 
construtores, para que a música continue! 
Destinatários: a partir dos 6 anos.
Instrumentos: kazzoo ou shaker.
Duração: 40 minutos.

Largo Visconde de Mozelos
Sexta-feira: 14h00 > 19h00
Sábado e Domingo: 11h00 > 12h30

14h00 > 19h00

PINTURAS 
FACIAIS
Celina Sousa
Celina Sousa é natural de Paredes de Coura, 
tem formação na área de Educação de Infância 
e Educação Especial. Desde cedo começou a 
desenvolver o seu trabalho com crianças. Iniciou 
o seu trabalho com pinturas faciais em 2009 em 
vários tipos de eventos.
Em 2012 fundou a empresa Balão Mágico que se 
dedica à animação infantil. Entre os serviços pres-
tados destacam-se as pinturas faciais, modelagem 
de balões, insufláveis, actividades de expressão 
plástica e dinamização da hora do conto.

Largo Visconde de Mozelos
Sexta-feira: 14h00 > 19h00
Sábado e Domingo: 11h00 > 12h30

14h00 > 19h00
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OPEN LAB -
MALABARISMO 
E EQUILÍBRIOS
Erva Daninha
Oficina de malabarismo e equilíbrios onde os 
participantes podem experimentar vários mate-
riais clássicos com a Companhia Erva Daninha.
Vasco Gomes | Formador,
Rodrigo Matos | Assistência,
Julieta Guimarães | Produção.
Público-alvo: m/6.
Lotação 20 pessoas por hora.

Largo Visconde de Mozelos
Sábado e Domingo: 14h00 > 17h00

LEGO - CAIXA DE 
BRINQUEDOS
Comunidade 0937
Na sequência do já tradicional “Arte em Peças” 
que todos os anos reúne em Paredes de Coura 
centenas de fãs da legomania, o Município de 
Paredes de Coura, em parceria com a Comuni-
dade 0937, dedicou um espaço exclusivamente 
para as crianças poderem brincar e criar com as 
famosas peças multicolores. A Caixa de Brinque-
dos é um espaço para crianças, jovens e adultos, 
inteiramente dedicado às construções LEGO@ 
onde se poderão ver construções originais, fazer 
as próprias, ver sets, construir sets, participar em 
actividades e workshops.

Largo Hintze Ribeiro
Sexta-feira: 14h00 > 19h00
Sábado e Domingo: 11h00 > 12h30

14h00 > 19h00

OFICINAS
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MADALENA 
MARTINS
Madalena Martins explora um universo 
dedicado ao design e ao imaginário da cultura 
portuguesa, reinterpretando objectos, materiais 
e histórias, devolvendo emoções em forma 
de objectos de design. A manualidade e rigor 
de produção estão muito presentes nas suas 
peças aliadas a uma forte componente social, 
sendo na sua maioria desenvolvidas por reclusos 
de Estabelecimentos Prisionais portugueses. 
A sustentabilidade ambiental está também 
muito presente no processo de produção, 
transformando desperdícios de indústrias ou 
museus em novas peças. 
O imaginário da autora vai aqui ser 
representado, na rua central, transportando 
para o espaço um sorriso colorido que nos leva 
a sonhar a partir daqui e só termina onde a 
imaginação nos levar também! 

DE 25 A 29 DE JULHO

SE ESTA RUA 
FOSSE MINHA
Gonçalo Fonseca
No ano passado a Câmara Municipal foi tomada 
de assalto pelos jovens. Este ano é a rua principal 
de Paredes de Coura que ganha outra vida. 
As casas, os cafés, a barbearia, os restaurantes 
abrem as portas, os miúdos entram e a magia 
começa. Em cada sítio, uma estória, de encantar, 
de rir, de chorar e até cantar. A rua é deles mas 
qualquer um pode entrar.
Criação: Gonçalo Fonseca – Actor e encenador 
nas Comédias do Minho.

DE 25 A 27 DE JULHO

MÚSICA 
PARA BEBÉS
Sara Costa
A voz é o instrumento privilegiado, sendo que 
o movimento e o drama complementam esta 
actividade. Pretende-se desenvolver o vocabulá-
rio musical e artístico, competências sociais, edu-
cativas e fortalecer o vínculo afectivo. Trata-se de 
um lugar onde crianças partilham momentos de 
escuta e experimentação e onde lhes são dadas 
as ferramentas necessárias para que possam 
compreender e expressar-se musicalmente.
Criação/Interpretação: Sara Costa
Público-alvo: Creches.

RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS
TEATRO E MÚSICA

INSTALAÇÃO
PÚBLICA
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DEVAGAR 
DEVAGARINHO
Durante os dias 29, 30 e 31 de Julho poderás 
conhecer a vila de Paredes de Coura e passear 
pelas suas ruas num divertido comboio turístico.
 

O MUNDO AO CONTRÁRIO 2016
facebook.com/omundoaocontrarioemcoura
Centro Cultural de Paredes de Coura
centrocultural@cm-paredes-coura.pt
www.paredesdecoura.pt
tel: 251780124
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