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De 23 a 29 de julho, 
a fantasia d’ “O Mundo ao Contrário” tomará 
conta de Paredes de Coura. Poderás participar 
e assistir a espetáculos de teatro, música, novo 
circo, animações de rua, residências artísticas, 
instalações e oficinas. 
Todos os participantes serão transportados 
para o 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 estes dias 
possível. Tens de ter a capacidade de sonhar e 
imaginar. Entra neste mundo de fantasia. 
Visita Paredes de Coura.

PROGRAMA
2018

—
ESPETÁCULOS

E ANIMAÇÃO
DE RUA
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CONTOS E CANTOS
PORTUGAL 
—
Contos, cantos risos e acalantos //
 Quem conta um conto muda um 
ponto // Quem me olha do outro 
lado do espelho

Somos contadores e cantadores de histórias 
e através da música, das palavras, do humor 
e de metáforas, largamos sementes que ger-
minam em sonhos com asas dentro. Porque a 
infância é campo fértil para aprender.
O projeto Contos e Cantos tem como objetivo 
aliar a música às palavras, na forma de contos 
para toda a família. 

JUMP BÉLGICA

Um pugilista acabado que acalenta o sonho 
de se tornar um super-herói convida-nos a 
entrar no seu mundo de poesia, emoções e 
circo.
A ligação com o público, a improvisação e o 
humor são as pedras-chave deste espetá-
culo.
Um chapéu, uma bola de cristal e uma BMX 
difícil de controlar são elementos essenciais 
nesta hilariante viagem visual e auditiva.

FRUTILLAS CON 
CREMA CHILE
—
Petit

Petit é um espetáculo que nos diz que 
“É tempo de sermos crianças de novo!”, “É 
tempo de brincar!”
Sem palavras, recorrendo apenas à lingua-
gem universal dos gestos, lembra-nos quão 
importante é a simplicidade. Um abraço, um 
sonho ou uma gargalhada não podem ser 
traduzidos ou substituídos por palavras, mas 
são universalmente compreendidos.
Petit usa a linguagem dos gestos, da ação e 
da transformação que nos provoca o riso ou 
até uma lágrima.
Petit convida-nos a unirmo-nos, a brincar-
mos, a caminharmos juntos, a sonharmos 
como uma criança.
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MENZO ARGENTINA

Menjunjes, palhaço profissional, artista de 
rua e escritor nascido aos 0 anos de idade 
em Buenos Aires, Argentina. Com o seu show 
“Menjunjes”, esteve presente em mais de 70 
festivais internacionais de rua, teatro e circo 
percorrendo cerca de 25 países nos últimos 
12 anos. 

ANDREA FARNETANI 
ITÁLIA
—
Trick-nic

“Trick-nic”, vencedor do Pavé d’Or no Festival 
de Artistas de Rua, em Vevey (Suíça), é um 
piquenique de truques e habilidades, cuja es-
tética é inspirada na clássica toalha de mesa 
quadriculada vermelha e branca, presente 
compulsivamente em todos os elementos de 
cena. Um espetáculo silencioso, “Trick-nic” 
promove uma ligação lúdica e íntima, direta 
e sensível com o público, que por sua vez 
compartilha a dor nos infortúnios do palhaço 
e a euforia nos sucessos. “Trick-nic” é um 
espetáculo que homenageia tanto o palhaço 
tradicional como o contemporâneo e que cria 
verdadeiros laços de amor e de carinho entre 
o ator e o espectador.

DIDIER THÉRON FRANÇA
—
La Grande Phrase

Frágeis e bem-humoradas, em corpos de 
movimentos incertos, formas infladas, as per-
sonagens fazem descobertas imprevisíveis e 
estranhas. As nossas dúvidas e certezas são 
questionadas através de escárnio permanen-
te que, por sua vez, cria uma nova forma de 
dança. Experimentar a deformação mistura-
da com o movimento leva a novos campos de 
percepção e novas emoções nascem dessas 
situações delicadas.
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FRASER HOOPER 
INGLATERRA
—
Boxing 

Pela primeira vez na história, o Mais Temível 
Pugilista, Fraser Hooper, ousará desafiar 
todos os adversários em três assaltos de um 
combate de pura comédia. Um espetáculo 
inevitável para todos os fãs do desporto e 
da comédia. Consiga um lugar privilegiado 
e assista a uma estrondosa performance de 
causar dores de barriga.

SÍLVIA BARBOSA
PORTUGAL
—
 Arco da velha

 Penélope é uma velha bordadeira que 
costura as suas aventuras. Ela escorrega 
pelo monte e desagua no mar, ela costura as 
ondas onde mergulha e dá a volta ao mundo. 
No meio do fio que borda, Penélope vai 
encontrando as linhas em que o Planeta se 
cose. E tu, como bordas a tua terra? 
A Penélope viaja e vê o mundo através da sua 
agulha e da sua linha. O seu arco é costurado 
pelas suas aventuras. É do Arco-da-Velha!

CIRK ABOUT IT ESPANHA
—
O apartamento

Quando o circo é o protagonista na sala de 
qualquer casa tudo pode sair da normalidade 
e converter-se em excecional. Cirk About It 
apresenta uma situação quotidiana, como 
seja a convivência num apartamento, para 
explicar como a rotina pode ser alterada 
facilmente, juntando simplesmente umas 
gotinhas do melhor circo.

17_07.indd   5 19/07/2018   19:42:09



JASHGAWRONSKY 
BROTHERS ITÁLIA
—
POPBINS

A evolução do Jash! Tudo salta dos caixotes! 
Tudo tem som e a música pop espalha-se 
como lixo. De vassouras a baldes, de caixotes 
do lixo a raladores e papel higiénico, de 
resíduos secos a húmidos. É um espetáculo 
onde a invenção se torna música e os objetos 
comuns adquirem uma nova dimensão fan-
tástica e cómica. Nada é criado ou destruído, 
apenas transformado. Mas a questão é: o pop 
é lixo ou o lixo é pop? Não perca a próxima 
“Folie”!

DIDIER THÉRON FRANÇA
—
Air

Corpos inflados, gigantescos e despropor-
cionais. Estruturas de látex respondem a 
impulsos. O ar aprisionado cria formas e ima-
gens surpreendentes. Dançarinos infláveis 
tornam-se um verdadeiro caleidoscópio de 
formas em movimento. O ar é um elemento 
que circula em torno do enorme e incomum 
tamanho dos dançarinos hipertróficos que 
nos impelem a desafiar a visão do que é 
humano, a repensar o mundo, talvez mesmo a 
vê-lo de uma perspectiva diferente.

ONEWOMAN 
COMPANY ALEMANHA
—
A Caixa de música 

A rotina de uma boneca numa caixa de músi-
ca leva-a a criar um plano de fuga.
Nós, os espetadores, somos testemunhas e 
participantes neste plano imaginário.
Quem disse que as caixas de música só fazem 
rir e sonhar as crianças?
Este espetáculo provocador, dominador, 
rítmico e com um humor inesperado mostra 
que até a música clássica e o ballet podem 
ser representados em teatro de rua.
O Espetáculo não é uma série sucessiva de 
acrobacias ou números perigosos, senão 
uma ficção que cativa a audiência. A história 
duma personagem que rompe barreiras e que 
se atreve a viver. Os espetadores esquecem-
-se dos seus quotidianos e voltam a casa com 
novo ar.
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BLEDAM OZ 
AUSTRÁLIA/INGLATERRA
—
Big Mob

BIG MOB é uma majestosa passeata de 4 
homens-mola. Um pop up que funde a arte 
performativa fortemente coreografada com 
a fascinante e frequentemente hilariante 
interação com o público. Esta cativante pas-
seata tornou-se numa presença obrigatória 
em festivais e eventos empresariais por todo 
o mundo, combinando explosões de energia 
hilariante com a agradável participação 
divertida do público.

CIRCO ATIVO ESPANHA 
—
CIR COO

Espetáculo baseado na história do encontro 
de três personagens numa pista: o artista de 
circo orgulhoso e decadente, o seu inútil, mas 
sonhador ajudante e uma fresca, habilidosa 
e espontânea jovem criando uma atmosfera 
onde o absurdo e o cómico se misturam com 
as mais refinadas técnicas circenses.

CIRCO ATIVO ESPANHA 
—
Aire

Com um mastro de 5 m de altura, um balde, 
um microfone e fato de macaco, o clown Iván 
Alone, transforma o espaço cénico envol-
vendo o público para alcançar o seu objetivo: 
construir um circo do ar e apresentar o seu 
grande número circense.
Um espetáculo sem palavras onde o absurdo 
do clown se encontra com o virtuosismo do 
acrobata.
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BLEDAM OZ 
AUSTRÁLIA/INGLATERRA
—
Familie

Familie é uma performance apelativa 
composta por 4 pessoas simultaneamente 
encantadora e dinâmica. Por vezes descrita 
como uma dança estranhamente maravilho-
sa, Familie é coreografada justamente para 
uma banda sonora de ambiente industrial. 
Familie tem feito as delícias do público quer 
em ambientes mais intimistas quer em anfi-
teatros por todo o mundo.

LUSCO E FUSCO 
ESPANHA
—
Encontros

O teatro físico, a dança e o novo circo conju-
gam-se  para criar um código de expressão 
próprio que surge do encontro casual de 
duas pessoas que se tocam , se cheiram, se 
sentem e começam a caminhar juntos. As ha-
bilidades físicas e interpretativas dos atores 
são o pano no qual as emoções desenham 
uma viagem pela sinuosa linha das relações 
humanas, mostrando a bondade mais verda-
deira e a maldade extrema.
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FANFARRA BIZARRA

A Fanfarra Bizarra não é só uma Fanfarra!!!!! 
É uma performance sempre em evolução que 
conta com músicos que se transformam em 
bailarinos e cantores ao som de clássicos de 
sempre.
Apresentam um .espectáculo de grande in-
tensidade e o seu público passa a participan-
te não ficando ninguém indiferente à energia 
visual e sonora das músicas, das coreografias, 
dos momentos.

IRMÃOS ESFEROVITE
BANDA DE PALHAÇOS

Os espetáculos dos “IRMÃOS ESFEROVITE” 
são uma aventura musical e circense. Quatro 
palhaços que contam histórias disparata-
das sobre o quotidiano dos dias. Oferecem 
sonhos em troca de sorrisos. O público é 
convidado a entrar neste mundo poético 
e clownesco e a participar ativamente. As 
apresentações dos Irmãos Esferovite são mo-
mentos únicos e irrepetíveis. Os espetáculos 
são pensados de acordo com o ambiente e 
com o espaço determinado. O humor surge 
aliado à música e ao circo. Um turbilhão de 
emoções…

BANDAS
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RESIDÊNCIAS
ARTÍSTICAS

TEATRO 
23 A 27 DE JULHO
—
Um Conto ao Contrário

Tudo tem um princípio, um meio e um fim. 
Começa com um “Era uma vez” e termina 
com “Felizes para sempre”. Mas isso é muito 
tempo. E se o relógio andasse da direita para 
a esquerda, se o príncipe com um beijo se 
transformasse num sapo e a princesa raptas-
se um dragão. Ou se o capuchinho vermelho 
fosse verde e comesse o lobo mau, que 
afinal era bom e só queria fazer companhia à 
avozinha que vendia saúde. Este é um conto 
ao contrário e, ao contrário do que possam 
pensar, o final não será fácil de adivinhar.

Criação Gonçalo Fonseca – Ator e encena-
dor nas Comédias do Minho

MY ROBOTIC TOY
SKILL ROBOTICS 
—
Espaço de experiência, manipulação e 
aprendizagem.
Jardins de Infância.
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MY ROBOTIC TOY
SKILL ROBOTICS 
—
/ Experiência – Aprendizagem – Criação 
/ Espaço de experiência e manipulação
/ Workshop de impressão 3D

A Oficina My Robotic Toy propõe uma viagem 
ao passado com um salto ao futuro tecnoló-
gico. Os participantes são convidados a expe-
rimentar as consolas de jogos dos anos 80, a 
criar o seu próprio brinquedo robótico com 
recurso a impressão 3D e sistemas eletróni-
cos simples.

LIVRO DO TELHADO 
ARTES PLÁSTICAS
—
Rita Nicolau

O Livro do Romancista; O Livro do Poeta; O 
Livro do Pintor.
Através do jogo dos palitos cada criança/
adulto irá conquistar o seu livro. 
Serão distribuídas palavras soltas para que 
através do improviso possas dar inicio, meio 
ou fim a uma narrativa.

OFICINAS
LARGO VISCONDE 

DE MOZELOS
—

SEX  14h00—19 h00
SÁB, DOM  10h00—12h30

 14h00—19h00

17_07.indd   11 19/07/2018   19:42:17



CONTADEIRA 
MINI BIBLIOTECA
—
Contos e Cantos

Um lugar para toda a família onde podem ser 
encontrados pedaços de sonhos arruma-
dos nas malas de um contador de histórias. 
Um lugar com tempo: para ler, para respirar, 
para ser e para escutar o silêncio entre as 
palavras. 

PINTURAS FACIAIS
—
Celina Sousa

Uma nuvem? Um pássaro? Um super herói 
ou uma princesa? Uma borboleta ou um 
monstro assustador? Na oficina de pinturas 
faciais as crianças são convidadas a escolher 
uma personagem para encarnar. Com muita 
cor e muito brilho, aqui não há limites à 
imaginação.

LEGO CAIXA 
DE BRINQUEDOS
COMUNIDADE 0937
LARGO HINTZE RIBEIRO

A Caixa de Brinquedos é um espaço para 
crianças, jovens e adultos, inteiramente 
dedicado às construções LEGO@ onde se 
poderão ver construções originais, fazer as 
próprias, ver e construir sets.
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LUDOTECA

No âmbito dos 10 anos da geminação entre 
Paredes de Coura e Cenon, a “Ludothéca” 
de Cenon propõem uma oficina de jogos de 
tabuleiro, jogos de grandes dimensões, jogos 
virtuais e um ciber espaço.

INSTALAÇÃO PÚBLICA
MADALENA MARTINS

“Para ser romancista, poeta, músico, pintor, 
antes de mais nada é preciso saltar para 
cima do telhado da casa em que nascemos.”. 
Esta encorajadora mensagem deixada por 
Aquilino Ribeiro inspirou a instalação deste 
ano, ilustrada com personagem lúdicas que 
mergulham de subtis telhados vermelhos 
para a rua… que passa a ser o céu ou palco 
dos nossos sonhos.

Madalena Martins explora um universo 
dedicado ao design e ao imaginário da cul-
tura portuguesa, reinterpretando objectos, 
materiais e histórias, devolvendo emoções 
em forma de peças ou instalações.

 

DEVAGAR 
DEVAGARINHO
Durante os dias 27, 28 e 29 de julho poderás 
conhecer a vila de Paredes de Coura e 
passear pelas suas ruas num divertido 
comboio turístico.
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PALCOS
1 Largo Visconde de Mozelos
2 Largo Hintze Ribeiro
3 Chafariz Hintze Ribeiro
4 Largo Frei Redento da Cruz
5 Rua Narciso Alves da Cunha
6 Largo 5 de Outubro

17_07.indd   14 19/07/2018   19:42:21



Design/Ilustração  
Madalena Martins 
com colaboração 
e paginação de 
Ana Roque Sá
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PALCOS
1 Largo Visconde de Mozelos
2 Largo Hintze Ribeiro
3 Chafariz Hintze Ribeiro
4 Largo Frei Redento da Cruz
5 Rua Narciso Alves da Cunha
6 Largo 5 de Outubro

RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS  23—27
Um Conto ao Contrário Teatro 
Gonçalo Fonseca
My Robotic Toy Skill Robotics 
Jardins de Infância

OFICINAS 27—29 P1

27  14h00 — 19 h00
28 / 29  10h00 — 12h30 // 14h00 — 19h00
Livro do Telhado Artes Plásticas
Rita Nicolau  
Pinturas Faciais Celina Sousa
Contadeira — Mini Biblioteca 
Contos e Cantos
My Robotic Toy Skill Robotics 
Ludoteca Cenon
Lego – Caixa de Brinquedos
Comunidade 0937 P2

DEVAGAR 
DEVAGARINHO
Durante os dias 27, 28 e 29 de Julho, 
poderás conhecer a vila de Paredes de 
Coura e passear pelas suas ruas num 
divertido comboio turístico.

SEXTA-FEIRA 27
             Fanfarra Bizarra (Portugal) RV
             Contos e Cantos*  (Portugal) P4
             Jump (Bélgica) P3  
             Frutilhas con crema (Chile) P5 
             Menzo Menjunjes (Argentina) P6
             Fanfarra Bizarra (Portugal) RV
             Um conto ao contrário (Portugal) P2
             Jump (Bélgica) P2 
             Frutilhas con crema (Chile) P2

SÁBADO 28 
             Fanfarra Bizarra (Portugal) RV
             Contos e Cantos** (Portugal) P1
             Andrea Franetani (Itália) P1
             Fanfarra Bizarra (Portugal) RV
             Irmãos Esferovite (Portugal) RV
             Menzo Menjunjes (Argentina) P6
             Didier Théron* (França) P1
             Frazer Hopper (Inglaterra) P3
             Sílvia Barbosa (Portugal) P5 
             Andrea Franetani (Itália) P1
             Irmãos Esferovite (Portugal) RV
             Cirk about it (Espanha) P2
             Jashgawronsky (Itália) P2
             Didier Théron** (França) P2

DOMINGO 29
             Frazer Hopper (Inglaterra) P1
             Onewoman Company (Alemanha) P3
             Sílvia Barbosa (Portugal) P1
             Contos e Cantos*** (Portugal) P1
             Irmãos Esferovite (Portugal) RV
             Bledam Oz* (Austrália, Inglaterra) P1
             Onewoman Company (Alemanha) P5
             Circo Activo* (Espanha) P1
             Frazer Hopper (Inglaterra|) P3
             Bledam Oz* (Austrália, Inglaterra) P6
             Jashgawronsky (Itália) P1
             Irmãos Esferovite (Portugal) RV
             Circo Activo** (Espanha) P2
             Bledam Oz** (Austrália, Inglaterra) P2
             Lusco e Fusco (Espanha) P2

PALCOS

P1 Largo Visconde de Mozelos
P2 Largo Hintze Ribeiro
P3 Chafariz Hintze Ribeiro
P4 Largo Frei Redento da Cruz
P5 Rua Narciso Alves da Cunha
P6 Largo 5 de Outubro
RV Ruas da Vila

MUNDO AO CONTRÁRIO JULHO 2018

*     Espetáculo 1
**   Espetáculo 2
*** Espetáculo 3

15h00
15h30
16h00
17h00
18h00
19h00
21h30

10h30
11h00
12h00
13h00
15h00
15h30
16h30
17h30
18h30
19h00
20h00
21h30

10h30
11h00
12h00
12h30
13h00
15h00
15h30
16h30
17h30
18h30
19h00
20h00
21h30
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