
 

 

DANIEL GONÇALVES (Portugal) 

Heaven 

Heaven é um espetáculo em que o palhaço anda a deambular pela vida. De um lado para 

o outro, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Carregando malas, carregando 

memórias, carregando situações. Heaven é um espetáculo de palhaço com equilibrismo, 

manipulação de objetos e muito humor. Heaven não tem uma narrativa, ou alguma 

mensagem. É apenas uma composição de aventuras da vida de um palhaço. Espectáculo 

de Circo para toda a família. 

 

 

SILVIA BARBOSA (Portugal) 

COLMEIA -passeio-espetáculo 

Flora é uma caminhante que segue pistas, vai daqui para ali, dali para acolá. Ela caminha 

e encontra sempre coisas novas, assim nunca se aborrece! Ela encontra montes e plantas 

e flores e pela flora que caminha, encontra coisas que não se veem, a não ser estejas bem 

atento! É disso que ela mais gosta, de encontrar os mais pequenos pelo caminho e seguir 

as suas pistas! Segue, tu também, as pistas e cruza-te com ela!  



 

 

BARTO (Bélgica) 

Barto é um pateta cómico que assenta o seu espetáculo numa corda frouxa e aprisiona a 

sua audiência com rotinas contorcionistas. Um personagem gentil e enlouquecido, o seu 

espetáculo é um evento único que cativa o público com as suas palhaçadas e feitos 

técnicos de brilhantismo. 

 

 

ORQUESTRA IMPROVÁVEL (Portugal) 

A Orquestra Improvável junta numa animada performance a sua louca animadora aos 

temas mais divertidos... Espetáculo para todas as idades onde as crianças saltam, os avós 

riem e os pais batem palmas. Muito energia numa banda dinâmica e bem disposta. 



 

MICA PAPRIKA (Portugal) 

Da época de ouro do vaudeville chega este cavalheiro que com a sua peculiar loucura 

enche o palco de virtuosismo e magia, malabarismo, equilibrismo com uma pitada de 

humor. 

Espetáculo multidisciplinar que inclui várias técnicas de manipulação de objetos não 

convencionais (vassoura, copos, garrafas, bengala, chapéus, charuto e bolas de ping 

pong). 

 

 

XARAL’S DIXIE (Portugal) 

O Dixie foi o primeiro estilo jazzístico e nasceu no início do século XX, caracterizando-se 

por uma mistura de sons e sonoridades, que vivem muito dos improvisos e da liberdade.  

O nosso objetivo é divertirmo-nos e divertir as pessoas com este estilo tão alegre e 

desconcertante, sustentado num fraseado melódico, quase sempre alegre, definitivamente 

bem disposto e sempre com a liberdade que está na base do estilo Dixie. 



 

 

NUVEM VOADORA (Portugal) 

MARIELA TUBA & CLOWN 

Mariela é grande, pesada e está apaixonada, ás vezes... O mestre Sousa é um musico 

bizarro com ideias extravagantes. O Mestre Sousa está apaixonado pela Mariela.  

O seu ajudante, Rodriguez, tem pouca aptidão para a musica e muita vontade de ajudar o 

êxito dos concertos do Mestre Sousa. Dois personagens que surpreendem o público com 

momentos hilariantes de humor, música e non sense! 

 

 

CARLOS ADRIANO (Argentina) 

O espetáculo de Carlos Adriano é uma emocionante mistura de magia incrível e comédia 

hilariante que transporta o público para um mundo onde tudo é possível. 



Quando está no palco, ele cria uma atmosfera extremamente divertida que convida o 

público a tornar-se protagonista do espetáculo, tornando cada apresentação diferente da 

anterior. 

 

 

KARKOCHA (Chile) 

THE CAR 

The Car é um espetáculo único, que inclui o trânsito automóvel. Karcocha desafia a sua 

adrenalina brincando entre carros, sempre curioso para ver o que está a acontecer lá 

dentro e quem sabe o que ele encontrará aqui e acolá... 

O que quer que aconteça - algum condutor que dá por si dentro da mala de seu carro, um 

carro da polícia que é reaproveitado como táxi, ou o próprio Karcocha repentinamente 

montado numa motorizada... tudo pode acontecer - as incidências da rua decidem o que 

virá a seguir. 

 

 



LA BELLA TOUR (Espanha) 

Há mais de cinquenta anos, eles eram os reis do palco. Palhaços principais em muitos dos 

melhores circos da altura. Eles eram o número principal do espetáculo. Agora, eles são o 

espetáculo. 

Trinta anos depois, existem apenas estes dois palhaços. Dois velhos amigos que fazem o 

que melhor sabem fazer: divertir e surpreender o público. 

Um clássico hoje em dia! 

 

 

ManoAmano Circus Company (Argentina) 

Do sul mais ao sul, de Mar del Plata, Argentina, a ManoAmano Circus Company percorre o 

mundo com sua obra-prima de precisão, vertigem e comédia. Um duo de acrobatas 

repousa a seis metros de altura, alimentado pela tensão mais árdua, pronto para quebrar 

qualquer coisa que pareça imóvel. 

Os ManoAmano Circus Company não voam, eles sabem que nunca voarão, mas, seja 

como for, continuam a tentar. 

 

 



KARKOCHA & KUMILINTU (Chile) 

PARALLEL WORLDS 

A principal inspiração nesta performance é a acrobacia: uma boneca muito similar, de 

aparência peculiar, surge em cena. Karcocha, o arlequim e mestre do entretenimento, 

encontra-se num novo mundo - juntamente com essa boneca. Ao início, ele não sabe bem 

o que fazer com ela... ela parece profundamente adormecida para poder ser despertada 

de uma forma normal, mas na realidade tem um caráter muito particular, como em breve 

se percebe. 

O que fazer com ela? 

 

 

LA PEQUEÑA VICTORIA CEN (Espanha) 

GIGANTE 

Procurando a grandeza do pequeno e do quotidiano. E a pequenez e o lado sensível do 

gigante. Um espetáculo de circo-teatro feito de sutilezas e momentos surpreendentes 

inspirados em diferentes textos do poeta Jorge Pascual. Três personagens e objetos do 

quotidiano, como uma cadeira ou um banquinho, que tomam uma nova dimensão e são 

intimamente combinados com acrobacias, poesia, malabarismo, dança e música. 



 

PAUL MOROCCO (Espanha) 

LOST CRAZY 

Estes três loucos não são apenas engraçados, mas também enormemente talentosos. O 

seu poderoso desempenho combina uma palhaçada frenética e maluca, com domínio 

musical e comédia visual hilariante. que surpreende e fascina o público. 

 



PAUL MOROCCO (Espanha) 

OLE! 

Comédia de flamenco, pop, swing, rock, blues onde todos os homens se chamam Carlos, 

e todas as mulheres se chamam Maria. Um dos mais originais Loco Shows que alguma 

vez verás. 

 

KARKOCHA (Chile) 

URBAN INBALANCE 

Este é um espetáculo de improvisação especial em espaços públicos. 

Incluindo a sua audiência e tudo o que o ele constrói a sua performance, que contagia todo 

o ambiente. Não há rotina, apenas novas surpresas de cada vez que se tem a 

oportunidade de experimentar o mundo de Karcocha. 

Ninguém está a salvo de se tornar protagonista de suas piadas, ou, pelo menos, de rir em 

voz alta. 

 



FLASH GONZALEZ (Chile) 

PLAY 

Play é o resultado de um processo de adaptação de truques de magia clássicos que só 

pode ser feito em alguns palcos, devido à sua própria natureza.  

Além disso, Flash Gonzalez, o personagem, encontra sempre espaço para momentos 

improvisados irrepetíveis, atuando como animador e recetor das emoções do público. Ele 

brinca com a mímica para convidar os espectadores a serem parte indispensável deste 

momento maravilhoso. 

 

Joan Catalã (Espanha) 

PELAT 

Pelat é silêncio, expectativa, força, tensão e participação mágica e espontânea. 

Pelat é poesia corporal. Pelat é inovação, movimento e ação coletiva. 

Pelat é uma abordagem arriscada, sincera, diferente, peculiar e ousada. É uma 

performance original que combina dança, teatro e circo. 

 



AZIZ GUAL (México) 

DE RISA EN RISA 

Um espetáculo com o virtuosismo do palhaço profissional, aquele que comove, surpreende 

e provoca emoções, que leva o público de todas as idades pelo misterioso caminho do 

riso, desde o mais sutil à gargalhada. Um caleidoscópio onde Aziz percorre uma sequência 

emocionante de números de clown, numa mistura de atos de habilidade circense com 

elementos excêntricos. 

 

 

 


