
8ª edição

artes para         público infantil e familiar
13 a 15 maio 2016

Pulseira individual
válida para todos espetáculos: 6€/dia (com oferta do segundo dia) 

Desconto 50% para*:
◊ adultos (M/12), se acompanhados por criança responsável

◊pulseiras adquiridas na Sexta-feira à noite (válidas para todo o fim-de-semana)
◊ portadores Cartão d’Orfeu**

Desconto 25% para*:
entidades parceiras

Gratuito para:
famílias com duas gerações de portadores Cartão d’Orfeu**

Pulseiras à venda:
◊ nos locais de espetáculo, 30 min antes

*descontos não acumuláveis
**só são válidos os Cartões d’Orfeu (Sócios, Amigos) formalizados até 13 Maio

dorfeu.pt/i /dorfeuAC dorfeu@dorfeu.pt234 603 164i @

Faz-te Amigo d'Orfeu e 
ganha o teu lugar no Festival! 

www.dorfeu.pt/amigosdorfeu
(Campanha válida até 30 de abril) 

Espetáculo de Abertura entrada livre SEXTA 13 maio

El Viaje de Miércoles Circo Baya (Esp.)
21H Espaço d’Orfeu@ANFITEATRO
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Largo António Breda

Rua Dr. José Maria Almeida

Rua Comandan te Pinho Freitas

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro

vessa Eng. José Bastos Xavier

oaquim Francisco de Oliveira

Rua Dr. Manuel Alegre

Rua do Botaréu

Rua Celestino Neto

Rua Cidade Rio Grande Sul

Rua Maria Aguiar da Cruz

Rua Dr. Arcebispo Primaz
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DOMINGO 15 maio
11H Biblioteca Municipal Manuel Alegre 

Conchas d’Orfeu AC, Marionetas de Mandrágora, 
Franzisca Aarflot Productions (Noruega)

"Conchas" conta a história de viajantes, pintados na tela, reais e 
imaginários, privilegiando os bebés e as suas famílias. Partindo da 
memória coletiva de Portugal e Noruega, mistura-se a música, a 
expressão dramática e corporal, o movimento e as marionetas e 
encontra-se um compromisso cultural identitário. A abordagem 
não-verbal ganha forma através da fusão fonética das duas línguas, 
criando novas palavras e sons, aliada à musicalidade e à linguagem 
corporal. 0-5 anos 35’

14H30 Auditório Ana Paula Silva
A Maior Flor e Outras Histórias Segundo José 

Teatro Art’Imagem
Inspirado na obra de José Saramago, com as criaturas reais, mais ou 
menos fantasiadas, que povoaram a sua infância e as recordações do 
que era viver, trabalhar e brincar na sua aldeia, ao despertar dos 
primeiros amores. Em palco toda a humanidade que Saramago 
descreve e defende nos seus romances e na sua própria vida, à 
procura de um mundo diferente, melhor. M/6 50’

SÁBADO 14 maio
11H Biblioteca Municipal Manuel Alegre 

Visita Guiada à Exposição “Palco às Marionetas” 
Marionetas de Mandrágora

 p/todos 30’

14H30 Auditório Ana Paula Silva
Um Urso com Poucos Miolos Trigo Limpo teatro ACERT

Diálogos e situações bem-humoradas que nos mostram uma nova 
forma de olhar o habitual, o quotidiano e, até, a poesia.
“Todas as pessoas têm um herói e o herói do Senhor Pina é o ursinho 
Puff, personagem do seu livro preferido: As aventuras de Joanica 
Puff… Mas como é que um poeta com muitos miolos admirava um 
urso com poucos miolos? Só vendo, não é?”… Este espetáculo trata 
um bocadinho disso. M/3 45’

15H30 Auditório do CEFAS
Una Niña Las Rous (Espanha)

Uma mulher mora longe da cidade e pesca no mar tudo o que as 
pessoas abandonam. Um dia a sua rede apanha algo nunca antes 
visto: uma menina dentro de uma garrafa. Os seus pensamentos 
viajam pelas memórias do passado, iniciando uma busca pela sua 
menina interior. Primeiro num barco de papel… Mais tarde nas 
profundezas do mar. M/5 50’

16H45 Espaço d’Orfeu @ LATADA
O Lugar de Todas as Histórias Teatro Quadrilha

Aqui o Tempo mostra que também pode ser um lugar, um lugar cheio 
de encanto onde as histórias viajam, de lá para cá e de cá para lá! 
Será que estes lugares existem? Só depende dos sonhos e da 
imaginação… p/todos 35’

17H15 Espaço d’Orfeu @ QUINTAL
Birilibaile d‘Orfeu AC

Não é dança, não é música, não é teatro. Birilibaile é tudo junto. É um 
espetáculo todo-o-terreno! Os músicos transformam-se em 
contadores de histórias. E, num ápice, os contos viram modas de roda. 
A versatilidade dos intérpretes e a dinâmica interativa deste projeto 
faz do Birilibaile uma experiência total para crianças e famílias. Entre 
a inspiração popular e as canções originais, toda a alegria e 
movimento cabem em Birilibaile. M/4 45’

18H Espaço d’Orfeu @ ANFITEATRO
Marie Marie de Jongh (Espanha)

Só o amor pode salvar quem nunca conheceu o amor.
Um espetáculo sem palavras, de intenso clima emocional, 
magnificamente pontuado por oportunos toques de humor e de 
grande ternura. M/5 45’

15H30 Auditório do CEFAS
One Man Alone Teatro da Didascália

Uma delirante comédia entre um padeiro e suas baguetes, One 
Man Alone tem-se revelado um enorme sucesso, impressionando 
o público pela sua criatividade, engenho e bom humor!
Tudo acontece numa padaria, naquelas horas da noite em que o 
padeiro faz pão e o resto do mundo sonha com ele. Talvez por 
uma necessidade de escape ele sonhe acordado. Talvez seja esse 
o fermento que faz crescer o seu pão. M/6 60’

16H45 Espaço d’Orfeu @ LATADA
Às Voltas com os Irmãos Grimm Museu do Brincar

Todos gostamos de ouvir o “Era uma vez…” do Capuchinho 
Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, João e 
Maria. Histórias de encantar, fruto de uma vasta recolha e 
adaptação de narrativas populares baseadas em fontes orais e 
escritas, que os irmãos Grimm compilaram nos ”Contos da 
Infância e do Lar”. p/todos 40’

17H15 Espaço d’Orfeu @ QUINTAL
Os Silva Zunzum

Os Silva é um trabalho de clown produzido por Roger Bento que 
nos faz inevitavelmente rir, emocionar e querer participar. 
M/3 45’

18H Espaço d’Orfeu @ ANFITEATRO
El Mêtre JAM (Espanha)

Uma mesa, duas cadeiras, um guarda-sol, um armário, um relógio 
e um “metro”. El Mêtre é um espetáculo que nos transporta ao 
mundo da imaginação, da cumplicidade, do riso, do amor, das 
emoções, do jogo e da ternura. p/todos 60’

SEXTA 13 maio

18H Biblioteca Municipal Manuel Alegre 
Papá, eu estou apaixonado? livro de Odete Ferreira

Papá, eu estou apaixonado?” é uma história de amor. De faz de 
conta?  Não! À séria! 
Apresentação do livro da autoria de Odete Ferreira, e com ilustração 
de Margarida Carreira, que nos leva a um tempo e a um lugar da 
infância, onde tudo acontece pela primeira vez. Constante, a palavra 
atenta e orientadora do adulto. E menino e adulto vão descortinando 
o mundo novo, onde o sonho e o real coabitam. p/todos 75’

Espetáculo de Abertura entrada livre
21H Espaço d’Orfeu @ ANFITEATRO 

El Viaje de Miércoles Circobaya (Espanha)
No cais de uma antiga estação cruzam-se os destinos dos 
personagens que partilham esta aventura inesquecível. O que 
parecia ser uma simples viagem transforma-se num conjunto 
de acontecimentos inoportunos, que vão despertar o sorriso 
no público, convertido em companheiro de viagem. Subam 
neste comboio imaginário para desfrutar dos mais variados 
números de circo, acrobacias, malabarismo e equilíbrio, que 
combina a energia do clown com a manipulação de objetos! 
p/todos 45’

11H e 15H Biblioteca Municipal Manuel Alegre 
Visita Guiada à Exposição “Palco às Marionetas” 

Marionetas de Mandrágora
Abre-se um palco ao teatro de marionetas! Esta exposição é 
constituída por cenografias, estudos, desenhos e sobretudo 
marionetas que neste espaço encontram uma segunda vida. Anos 
de construção de formas, figuras, cenários e marionetas dão a 
conhecer as múltiplas facetas do teatro das marionetas que ladeiam 
a apresentação da criação em contexto de espetáculo. p/escolas 30’

11H Baixa (sábado) 16H30 Adro (sábado + domingo) 
opÁ! e Grupo de Gaita de Foles e 
Percussão da Casa Pia de Lisboa 

d’Orfeu AC e parceiros 
A opÁ! - orquestra percussiva de Águeda, projeto pedagógico da 
d’Orfeu em parceria com instituições sociais do concelho, enceta o 
2º Encontro de trad'Orquestras Infantis, acolhendo novamente em 
Águeda a visita de um projeto congénere de outro ponto do país, 
para juntos animarem as ruas da cidade. p/todos itinerante

14H - 17H caravana @ R. Luís de Camões
Sie7e ymedioteatro (Espanha)

Inaugura-se um novo teatro na cidade, mas não é um teatro 
qualquer. É um teatro sobre rodas. No seu interior, de pouco mais de 
“7” metros quadrados, quinze espectadores desfrutarão de 
micro-espetáculos. Um teatro em miniatura, sem dúvida, especial, 
onde cabem os maiores sonhos. Surpreendentes sketches 
baseados na manipulação de objetos quotidianos que, como por 
magia, ganham vida e nos contam as suas comoventes histórias. 
M/5 sessões contínuas de 10’

16H - 19H Espaço d’Orfeu @ PÁTIO
Jogos do Hélder

Os Jogos do Hélder são máquinas diabólicas que fugiram do interior 
dos computadores e televisões e invadiram as ruas, escolas, lares e 
outros espaços. Utilizando simplesmente a energia humana têm a 
capacidade de divertir e desafiar todo o ser humano. 
p/todos permanente

SÁBADO + DOMINGO


