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FIG - Festival Internacional de Gigantes



s figuras gigantes, sejam ou não 
representações do nosso quo-
tidiano, remetem-nos sem-
pre para um mundo fantástico 

que tentamos identificar e interpretar.

Na sua nona edição, o Festival Interna-
cional de Gigantes (FIG), espaço diversi-
ficado de culturas e artes do espetáculo, 
voltará a suscitar espantos, risos, medos 
e curiosidades várias, de gente grande e 
pequena, num programa que acredita-
mos ser único e irrepetível em cada ano.

A invasão da vila de Pinhal Novo, ao 
longo destes três dias, por estes seres e 
formas gigantes no tamanho ou na fan-
tasia, traz para a rua expressões artís-
ticas tradicionais e contemporâneas, da 
gaita de foles à robótica. Cruza temas 
universais e emergentes, da ecologia e 
sustentabilidade às migrações e refugia-
dos, estes últimos pela mão do Freedom 
Theatre da Palestina. Revela a força e a 
qualidade de criadores locais, espanto-
samente exposta no grande espetáculo 
de encerramento – músicos ao vivo, pi-
rotecnia, dança aérea e formas anima-
das, num total de 40 artistas. E torna 
pertinente a conversa entre quem faz, 
pensa ou vê o FIG.

E é também único e irrepetível porque 
se juntaram os parceiros que partilham 
o fazer o FIG. Porque se juntam à comu-
nidade FIG os agentes económicos que 
viajam também nesta aventura. Porque 
se associam ao FIG parcerias da área do 
conhecimento, institucionais e das boas 
causas – ADREPES, Universidade Nova 
de Lisboa, Cidades e Vilas de Excelên-
cia, ArtemRede, Junta de Freguesia de 
Pinhal Novo e Fundação do Japão.

Porque a festa há-de ser gigante!

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Presidente da Câmara Municipal 
de Palmela
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Bardoada – O Grupo do Sarrafo
20 anos de FIG
Falar de FIG é falar de Bardoada, uma asso-
ciação que nasceu em Pinhal Novo em 1997 
e cuja estreia decorreu na segunda edição 
deste festival. Depois de uma forte aposta 
na formação em percussão, esta associação  
consolidou um tipo de animação tradicional 
que, até à data, não existia no concelho, regis-
tando atualmente um percurso amplamente 
reconhecido a nível nacional e internacional.
Numa lógica de valorização da música e 
dos instrumentos tradicionais, tem vindo 
também a desenvolver a pesquisa e a for-
mação em gaita de foles. Mais recentemen-
te registou-se uma forte aposta na criação 
de um grupo de animação em pirotecnia,  
“Os Diabos de Fogo” da Bardoada, o pri-
meiro desta natureza a existir no nosso país.
Colaborador e parceiro do FIG, foi esta  
associação que criou duas das figuras hoje 
imagem de marca do festival: os gigantes 
TALAU e MARIANA.

PIA – Projectos de Intervenção Artística
Com 15 anos de existência, a cooperativa 
PIA tem um reconhecido percurso no meio 
artístico e cultural nacional e internacional. 
O trabalho que desenvolve tem abrangido 
duas vertentes: a circulação das criações  
artísticas e a formação, apresentando esta 
última conteúdos inovadores, contemplando 
as áreas da construção de máscaras, técnica 
de andas e sonoplastia.
Inovadores, criativos e abertos a novos de-
safios, os elementos desta companhia acei-
taram a direção artística da co-produção 
Kairos, uma estreia absoluta nesta 9º edi-
ção do FIG, desenvolvida com diferentes 
agentes locais e que contemplou ainda uma    
formação de 4 meses.

Parceiros FIG
O FIG - Festival Internacional de Gigantes é feito pelos parceiros que o compõem, numa  
lógica de trabalho em conjunto, articulação com a comunidade local, otimização de recursos, 
consolidação de sinergias, o que se reflete nas dinâmicas vividas no contexto desta iniciativa 
e nas propostas de programação apresentadas.

AJCOI 
Novas dinâmicas e parcerias têm vindo a 
consolidar a construção deste Festival, para 
o qual têm contribuído as visões inovadoras, 
linhas de trabalho diferenciadas e alarga-
das a diferentes segmentos da comunidade.
Exemplo disto é a parceria com a Associa-
ção Juvenil COI (AJCOI), entidade que, ao 
longo dos anos, tem mantido um intenso 
trabalho com o segmento juvenil do conce-
lho, possibilitando o acesso a respostas di-
versas e qualificantes - nomeadamente nas 
áreas da fotografia, música, sonoplastia, 
multimédia ou banda desenhada.
Verdadeiramente enraizada na comunida-
de, mantém vivas um conjunto dinâmicas 
locais em parceria com o município e com 
outras associações, das quais se destacam o 
projeto Março a Partir e, mais recentemen-
te, o Festival Bardoada AJCOI.

ATA – Acção Teatral Artimanha
O grupo de teatro ATA (Acção Teatral Arti-
manha), sedeado no Pinhal Novo, é um dos 
parceiros do FIG, cujo trabalho se reflete 
quer nas dinâmicas associativas locais, quer 
na implementação de novas respostas.
Ao longo de mais de 30 anos de existência 
tem vindo a desenvolver um forte trabalho 
junto da comunidade, com maior destaque 
para a área do teatro, mas abrangendo 
outras componentes artísticas que comple-
mentam a atividade teatral - nomeadamen-
te a construção de gigantones, fantoches e 
máscaras, formação em técnicas circenses, 
malabares, fogo e andas.
Nos últimos anos tem vindo a apostar nou-
tras componentes artísticas, mais concreta-
mente na área da dança (dança do ventre e 
dança criativa), o que tem vindo a potenciar 
um conjunto de novas propostas de progra-
mação com os parceiros locais.



O FIG - Festival Internacional 
de Gigantes recebeu o selo 
EFFE 2017/2018. Trata-se de 
um selo de qualidade, que iden-
tifica o festival como parte inte-
grante da plataforma EFFE (Eu-
rope for Festivals, Festivals for  
Europe), criada pela Associação 
de Festivais Europeus.

Esta plataforma reúne 715 festi-
vais de 39 países europeus que, 
depois de avaliados por um pai-
nel de peritos na área cultural, 
foram selecionados pela qua-
lidade artística, envolvimento 
da comunidade, parcerias esta-
belecidas e impacto aos níveis 
local, nacional e internacional.

O FIG será assim incluído no 
Guia de Festivais EFFE, que 
favorece a divulgação destes 
eventos junto do público, ar-
tistas, organizações, entidades 
públicas e privadas, potenciais 
parceiros e mecenas e comuni-
cação social internacional.

http://www.effe.eu/

FIG - Festival 
Internacional  
de Gigantes 
recebeu o selo 
EFFE 2017/2018

O FIG – Festival Internacional de Gigantes surgiu em 
1995, por iniciativa da Câmara Municipal de Palme-
la, enquadrado pelo Programa Municipal de Teatro 
do Concelho de Palmela. O objetivo central foi o de 
reunir, à volta de um festival temático, condições de 
mobilização de públicos, a propósito de eventos tea-
trais ou parateatrais, confirmando também o caráter 
popular e mobilizador desta arte.

O 9.º FIG sai à rua entre 7 e 9 de julho de 2017, 
com muitos espetáculos e animação, num cruzamen-
to entre a cultura festiva tradicional de raiz ibérica e 
as expressões artísticas contemporâneas, marcadas 
pelas fascinantes máquinas e estruturas de grandes 
dimensões. 

Teatro de rua, marionetas, músicas do mundo, circo, 
dança, exposições, muitas atividades especialmen-
te dedicadas ao público infantil, arruadas, desfiles 
e a presença indispensável das figuras tradicionais - 
onde radicam os gigantones, os cabeçudos e os zés 
pereiras, sempre acompanhados pelas percussões, 
pelas gaitas de foles e pelo fogo – são os principais 
motivos de atração desta edição do Festival, que aco-
lhe grupos e artistas de Portugal, Alemanha, Japão, 
Palestina e Espanha.

Chegados a 2017, ano coincidente com os 500 anos 
da apresentação do primeiro auto de Gil Vicente (ali-
ás presente na programação da presente edição), o 
FIG dá expressão à arte como representação de rea-
lidades plurais, viajando do conhecimento à ação, da 
ideia à posição.

Numa aposta forte no incentivo à produção pelos 
artistas e grupos locais, são incontornáveis as pre-
senças dos parceiros de organização – Bardoada - 
o Grupo do Sarrafo, ATA (Acção Teatral Artimanha), 
Associação Juvenil COI e PIA (Projectos de Interven-
ção Artística).

A comunidade artística local, para além da participa-
ção na criação Kairos - com direção artística da PIA 
-, integra a programação com espetáculos do ATA, 
Teatro dos Barris, Teatro Sem Dono, Teatro da Vila, 
Bardoada, Balha ca Carroça, Leónia Oliveira e Car-
la Gomes, para além de inúmeras participações no 
Desfile - que conta com mais de 30 grupos e cerca 
de 700 participantes - e nas exposições e instalações 
presentes no recinto.

0 9.º FIG encerrará com um grande espetáculo iné-
dito. KAIROS é o nome escolhido para a primeira 
criação FIG, unindo as singularidades artísticas dos 
parceiros do festival. Um espetáculo inspirado no 
Universo Vicentino, que aborda a sociedade atual no 
uso do valioso recurso do Tempo e a inevitável Morte. 
Do grego καιρός, Kairos é o reflexo do “momento 
certo”, do “momento oportuno”.

Integrado no programa, o já habitual Encontro sobre 
Cultura Popular convida, este ano, um novo recurso. 
A Maleta Pedagógica e Cadernos de Atividades da 
Gaita de Foles que estarão à disposição do Museu 
Municipal e da comunidade educativa do concelho, 
para divulgar e valorizar este instrumento musical e a 
sua importância na tradição musical portuguesa.

Os indispensáveis espaços de gastronomia, com os 
excelentes sabores regionais, completam três dias de 
celebração e convívio para todos, num evento que se 
orgulha de ser acessível e de ostentar, também, o selo 
de qualidade EFFE 2017/2018, que o identifica como 
parte integrante da plataforma “Europe for Festivals, 
Festivals for Europe”, criada pela Associação de Fes-
tivais Europeus, que inclui 715 festivais de 39 países.

Bem-vindos ao FIG!



ONDE FICAR

Palácio de Rio Frio
(+351) 212 319 701
riofrio@solaresdeportugal.pt

Camping Ecológico de Campismo 
e Caravanismo Vasco da Gama
(+351) 212 362 361
campingvasco.gama@sapo.pt
www.campingvascodagama.com

Pousada de Palmela
(+351) 212 351 226 / 1 395
recepcao.palmela@pestana.com
www.pousadas.pt

Hotel Varanda Azul **
(+351) 212 331 451/2/4
info@varandazul.pt | www.varandazul.pt

Montado Hotel & Golf Resort ****
(+351) 265 708 150
geral@montadoresort.com
www.montadoresort.com

Amazónia Palmela Apartamentos 
Turísticos ****
(+351) 210 878 520
recpalmela@amazoniahoteis.com
www.amazoniahoteis.com

19h00 | Estação Velha
Abertura Oficial do Festival
 
19h00 | Espaço Infantil
Música
Rè percussões – Orquestra de Baldes 
Sinfónicos
Grupo das Férias Culturais/Passos 
e Compassos
 
19h00-21h00
Música
Animações com Grupos Tradicionais
Pifaradas e Gaitadas de Álvaro Pessoa  
– Unhais da Serra
 
19h00-00h00 | Espaço Infantil
Jogos Tradicionais 
 
19h30 | Espaço Infantil
Marionetas
Robertos de Santa Barbara 
Workshop Passarinhos de Portugal 
21h00 | Anfiteatro 
Performance/Instalação
EZ-Sub - Projeto EZ  
 
21h00 | Espaço Gastronomia
Robertos de Santa Barbara 
 
21h30 | Auditório 
Teatro
Brisa ou Tufão - Circolando*

21h30 | Polidesportivo
Teatro
Os 4 Elementos da Natureza: Quem 
é o Mais Importante – Teatro da Vila

Casa de Atalaia
(+351) 965 500 722
reservas@casadeatalaia.com 
www.casadeatalaia.com 

Arrábida Resort & Golf Academy ****
(+351) 210 442 600 | reception@phr.pt
www.palmelavillagegolfresort.com

F Palmela – Aldeamento Turístico
de Palmela ***
(+351) 265 930 000 | geral@fpalmela.com
www.fpalmela.com

COMO ChEGAR
Já foi a maior vinha do país. hoje, é um cen-
tro urbano em grande expansão. A 20 minu-
tos de Lisboa, a Vila de Pinhal Novo é nestes 
dias a casa do  FIG. Dispondo de uma boa 
localização geográfica é servido por uma boa 
rede de acessibilidades rodoviárias. De carro 
ou de transportes públicos perto é a distân-
cia. Para vir ao FIG de transportes públicos 
tem ligações diretas através de meios fer-
roviários e rodoviários. Links úteis para que 
chegue até nós: www.estradasdeportugal.pt 
www.fertagus.pt  | www.tsuldotejo.pt
www.cp.pt

Mais informações: http://turismo.cm-palmela.pt/

Um fim de semana por Terras de Gigantes
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Espaço Tradicionais

Anfiteatro

Espaço Infantil / Secretariado 
Acolhimento (Antigo Posto GNR)

Pavilhão FIG

Espaço Gastronomia (Comer à Grande)

Espaço ATA - Edifício Santa Rosa

Tenda Marroquina

A
B

C

D
E
F
G

Átrio da Biblioteca Municipal

Auditório Municipal 

Estação Velha

Polidesportivo

Mercado Municipal 
de Pinhal Novo

Itinerário 1

Itinerário 2
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08h30 | Praça da Independência
Aula Aberta de Yoga  
 
10h00 | Estação Velha 
“A Casa Caramela”
Encontro sobre Cultura Popular
 
10h00-13h00 | Espaço Infantil
Jogos Tradicionais
 
11h00 | Espaço Infantil
Marionetas
Robertos de Santa Barbara
 
11h30 | Espaço Infantil
Workshop de Marionetas
O Mundo dos Urões
Com José Ramalho
 
15h00 | Estação Velha
Debate 
A Fabricação da Cultura Popular   
- Projecto 270 
 
17h00 | Espaço ATA
Workshop 
Refugee 101 - The Freedom Theatre 
(Palestina)
A partir dos métodos do Teatro do Oprimido, 
uma abordagem à temática das migrações 
e refugiados
 

08h30 | Praça da Independência
Aula Aberta de Yoga  
 
10h00 | Estação Velha
Encontro sobre Cultura Popular 
Apresentação da Maleta Pedagógica  
«Gaita-de-foles»
 
10h00-13h00 | Espaço Infantil
Jogos Tradicionais
 
11h00 | Espaço Infantil
Caixa das Histórias Ensarilhadas   
- Mandrágora*
 
12h00 | Espaço Infantil 
Marionetas
Robertos de Santa Barbara
 
17h00 | Espaço Infantil
Contos de Cá ca rá cá cá*
Com Ângela Ribeiro
 
17h00 | Itinerário 2
Grande Desfile de Gigantes 
e Formas Animadas 
 
18h30 | Espaço Infantil
Workshop Passarinhos de Portugal 
  
19h00 | Espaço Infantil 
Marionetas
Robertos de Santa Barbara

19h00 | Al. Alexandre herculano
Performance
BarberShow – Orquestra Nova de 
Guitarras 
Com Tamara Sofia e Valdemar Moreira

19h00 | Polidesportivo
Clown
Andantino - Companhia Marimbondo 
  
19h00 | Espaço Gastronomia
Baile de Roda dos Açores 
Com Carla Gomes
 
19h30 | Estação Velha
Teatro de Rua e Formas Animadas
Toque de Caixa - Boca de Cão  
 
20h00 | Espaço Gastronomia
Música
Kiwi & The Papaya Mangoes (Japão)
 
21h00 | Jardim José Mª dos Santos
Música
Meru Trio
 
22h00 | Praça da Independência
Kairos - Criação FIG
(PIA; Bardoada/ATA/AJCOI)
 
23h00 | Espaço Gastronomia
Baile de Danças Tradicionais  
Com Leónia Oliveira e Fulano,  
Beltrano & Sicrano 

17h00-20h00 | Espaço Infantil
Jogos Tradicionais
 
17h00 | Espaço Infantil
Contos de Cá ca rá cá cá*
Com Ângela Ribeiro
 
18h00 | Espaço Infantil
Workshop de Máscaras  
Com Constantino Teixeira
 
19h00 | Espaço Infantil
Workshop Passarinhos de Portugal 
 
19h00 | Anfiteatro 
Teatro/Circo
Hansel e Quê?? – Gato Ruim

19h00 | Al. Alexandre herculano
Performance
BarberShow – Orquestra Nova 
de Guitarras 
Com Marco Fialho e Valdemar Moreira
 
20h00 | Espaço Gastronomia
Música
Lancelot de Badajoz
 
20h00 | Polidesportivo
Teatro
Credo - Teatro dos Barris 
 
21h00 | Átrio da Biblioteca Municipal
Circo Contemporâneo
E-nxada - Erva Daninha* Companhia
 
21h30 | Auditório
Marionetas 
O Pranto Maria Parda-Teatro Figura 
 
22h00 | Tenda Marroquina
Dança Oriental
Flor de Lótus - ATA Dança 
 
22h00 | Junto ao Mercado Municipal
Teatro
Histórias em Viagem - Radar 360*
 
22h00 | Polidesportivo
Teatro
Purgatório - Teatro Sem Dono 
 
22h30 | Jardim José Mª dos Santos
Música
PHM  
 
22h30 | Praça da Independência
Marionetas Robotizadas
Sonho de Gulliver - Roland Olbeter  
(Alemanha/Catalunha)
 
23h30 | Espaço Tradicionais
Baile de Gigantes 
 
00h00 | Espaço Gastronomia
Música
Kiwi & The Papaya Mangoes (Japão)
 
00h30 | Itinerário 1
Dança da Morte - Efimer  (Espanha)
 
01h00 | Itinerário 1 
Desfile de Diabos de Fogo

 
21h30 | Espaço Gastronomia
Baile de Roda dos Açores 
Com Carla Gomes
 
22h00 | Espaço Tradicionais
Despertar dos Gigantes

 
22h30 | Frente à Estação Nova 
Circo Contemporâneo
Balanceiro - Companhia Um por 1
 
23h00 | Estação Velha
Teatro/Dança
Qarib 
Passos e Compassos  
 
23h30 | Átrio da Biblioteca Municipal
Teatro
Pranto de Maria Parda  
- Teatro Artimanha 
 
00h00 | Jardim José Mª dos Santos
Música
Orlando Santos
 
00h00 | Espaço Gastronomia
Música/Dança
Balha ca Carroça



Kiwi & The Papaya 
Mangoes – Japão
Espaço Gastronomia
8 julho | 00h00
9 julho | 20h00

Kiwi & The Papaya Mangoes é um gru-
po que vem de Tóquio, liderado pela figu-
ra de uma ‘geisha’, interpretando a música 
tradicional japonesa de forma totalmente 
inesperada. Kiwi é a voz que comanda a 
viagem, passando por rotas tão imprevis-
tas como a música brasileira, o reggae ou 
estilos urbanos ocidentais como o hip-hop,  
o jazz ou o rock, transformando uma atu-
ação à partida desconcertante em algo su-
blime e cheio de originalidade.

Tentar definir o som desta banda é uma ta-
refa difícil, mas para melhor o compreen-
der poderão incluí-lo na classe world mu-
sic, devido à fusão de estilos e sonoridades 
que apresentam de forma tão exótica.

Mesmo adorando a música tradicional ja-
ponesa, Kiwi & The Papaya Mangoes não 
abdicam de recolher sons e fazer música 
nova, sempre cheia de groove « - o mesmo 
sentimento que procuram nas suas viagens 
à volta do mundo».

Presenças Internacionais
The Freedom  
Theatre – Palestina
Espaço ATA
8 julho | 17h00

Refugee 101 
Workshop para o público em geral 
Orientadores: Micaela Miranda e Nabil Alraee 
Inscrições limitadas no espaço de Secretariado 
do Festival (Antigo Quartel  da GNR no Jardim 
José Maria dos Santos). 

O Freedom Theatre é um centro de teatro 
e cultura, residente no campo de refugiados 
de Jenin, na Palestina ocupada, onde tem 
vindo a desenvolver diversas produções 
de teatro, bem como oficinas sobre teatro, 
pedagogia e fotografia, exposições, curtas-
metragens e a publicação de livros. Embo-
ra o foco do The Freedom Theatre esteja 
no teatro e nas artes visuais, constituem-se 
também como uma poderosa ferramenta 
contra a opressão e luta pela justiça, igual-
dade e liberdade. 

Este workshop consiste numa sessão inte-
rativa onde, através de várias dinâmicas, 
o público é convidado a refletir e partilhar 
sobre o seu posicionamento em relação 
ao grande tema dos refugiados, assim 
como algumas das suas particularidades. 
Este workshop foi já feito em vários con-
textos, em Portugal com jovens do ensino 
secundário ou junto de associações como 
o Banco do Tempo, e tem sempre tido um 
caráter transformativo para a maioria que 
participa. Os métodos combinam o contar 
de histórias mas, também, a fisicalização 
de situações pessoais, sociais e politicas 
através da dramatização de cenas nas 
quais os participantes são convidados a 
entrar. Estes métodos são inspirados nas 
teorias de Paulo Freire e Augusto Boal, 
mas também originalmente criados du-
rante o trabalho no Teatro da Liberdade 
no campo de refugiados de Jenin. Por ve-
zes os orientadores tomam uma posição 
provocativa, com o objetivo último de criar 
empatia para situações que estão extre-
mamente desumanizadas pelos media e 
narrativas governamentais.

Gulliver̀ s Dream  
(O Sonho de Gulliver) 
- Roland Olbeter- 
Alemanha/Catalunha
Praça da Independência
8 julho | 22h30

O espetáculo de Roland  Olbeter é uma 
ópera mecânico-robótica, recorrendo a anti-
gas e novas tradições, indo do retro-futurismo 
aos retábulos mecânicos ambulantes que   
itineraram pela Europa durante o séc. XVI.

Trata-se de uma ópera em 4 atos que repre-
sentam as 4 etapas da viagem de Gulliver, 
desde a descoberta da terra dos liliputianos 
ao Centro do Universo. Afinal, a razão da 
sua viagem é a busca do sentido da vida.

The Dance of Death  
– EFIMER (Espanha)
Itinerário 1
8 julho | 00h30

The Dance of the Dead é um espetáculo 
itinerante  com uma marioneta de 6 me-
tros, uma  banda ao vivo e efeitos de luz e 
pirotecnia.



Qarib 
Teatro Físico/Dança de Ricardo Mondim
Estação Velha
7 julho | 23h00

Todos os dias, naquele 
pontão, um homem olha 
fixamente em direção ao 
horizonte… 

Está revoltado, triste e não 
tem ambição. há muito 
que o medo lhe roubou o 
sorriso. 

Sentado frente ao mar, 
luta diariamente com a 
sua dualidade emocional 
e projeta nos outros a so-
lução para os problemas 
da humanidade. Até que 
um dia…

Produção: Sofia Belchior/
Passos e Compassos 2017

Kairos 
Praça da Independência
9 julho | 22h00 

Kairos é a primeira criação performativa 
FIG, uma co-produção que envolve todos 
os parceiros deste festival, à qual estão ain-
da associados a generalidade dos grupos 
de teatro de amadores do concelho, com 
direção artística da PIA – Projectos de In-
tervenção Artística, e que engloba um uni-
verso de 40 intervenientes. Um espetáculo 
que irá marcar o encerramento da 9ª edi-
ção do Festival Internacional de Gigantes, 
mas que contemplou quatro meses de for-
mação, abrangendo temáticas diversas: 
Construção de Máscara; Corpo e Máscara; 
Laboratório de Criação.

“Um espetáculo inspirado no Universo Vi-
centino, que aborda a sociedade atual no 
uso do valioso recurso do Tempo e a inevi-
tável Morte, uma das grandes questões da 
humanidade, culpada de estimular o ima-
ginário do homem na criação de univer-
sos paralelos, unificando os vivos sob um 
mesmo fim onde, na sua imparcialidade, se 
dissolvem o real e o ficcional, a perda das 
certezas da realidade e o encontro entre a 
semelhança e a diferença”.

Do grego καιρός, Kairos é o reflexo do “mo-
mento certo”, do “momento oportuno”.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA KAIROS
Produção: FIG | Câmara Municipal de Palmela 
com os Parceiros ATA, BARDOADA, AJCOI e PIA  
Autoria, Direção Artística e Plástica: Pedro Leal 

Verme – Projecto 270
Instalação | Junto ao Polidesportivo

O FIG é transformação, sensibilização, partilha 
de valores. Neste sentido e ao longo das suas 
edições, têm vindo a ser implementadas ações 
que visam também alertar/consciencializar para 
questões pertinentes e atuais. Nesta lógica, a  
9º edição do FIG pretende fazer uma chamada 
de atenção para as questões ambientais, pelo 
que irá acolher uma instalação/escultura da  
Associação Projecto 270.

“Verme” é uma instalação de grandes dimensões 
(17 metros) que, no seu interior, alberga um espaço 
para resíduos orgânicos, espaço social e espaço de 
exposição, onde será apresentada uma escultura 
alusiva aos povos fumigados. A instalação surge 
como evocação do desconhecido, da transforma-
ção, de reconciliar o individuo com a  natureza.

No espaço de resíduos orgânicos pretende-se 
dinamizar a população para uma mudança de 
paradigma, através de atos de reflexão sobre o 
consumo e a produção de alimentos. 

No espaço social pretende-se facilitar uma con-
versa sobre a questão do outro, o Bio-poder, a 
fabricação da cultura popular e de consensos. 

A escultura alusiva aos povos fumigados, “A nos-
sa Senhora dos Fumigados”, é um chamar de 
atenção para a forma como nos alimentamos e 
impactos que as nossas escolhas alimentares têm 
em outras partes do mundo.

PIA Projectos de Intervenção Artística | Olhar Exterior
Apoio à Encenação:   hugo Gama;  Movimento:   
helena Oliveira; Guada-Roupa: Andreia Coelho;  
Cenografia e Formas Animadas: Pedro Leal; 
Colaboração/Construção Cénica, Maquinista de 
Cena: Rui Rodrigues; Direção Técnica: António 
Graça; Desenho de Luz e Operação: Sérgio Quim;  
Sonoplastia e Música ao Vivo: Igor Azougado  
(AJCOI); Teclados: Luís Cristino; Baixo: Eurico 
Orvalho Bateria: João Pedro Fevereiro; Guitarra: 
Cláudio Palma 

Interpretação: Catarina Mota, helena Oliveira,  
Luís Amarelo, Mila Xavier, Nuno Dores, Tiago 
Augusto (PIA - Projectos de Intervenção  

Artística) | Ana Guerreiro, Elisabete Silva, Ana  
Batata, Catarina Fevereiro, Joana Jerónimo (ATA 
- Associação Teatro Artimanha) | João Freire,  
Cristina Sampaio, Manuela Sampaio (Teatro dos 
Barris) | Ana Ruas, Nelson Prates, Carla Pereira 
(Teatro EnsaiArte) | Tiago Jorge, Carla Castro, 
Ana Filipa Ramos (Teatro Sem Dono) | Jorge 
Santos, Pedro Oliveira (Os Indiferentes) Ana 
Simão, Fernanda José, Nélia Delgado, Maria 
José Graça, Rogério Parreira, Nuno Santos, Lúcia  
Cadimas, João Figueiras, Susana Martins,  
Marília Cardoso, Nuno Branco (Diabos de Fogo 
dos BARDOADA)

Agradecimentos: Filipe Crawford



Antiga Estação Ferroviária 
A Casa Caramela
8 julho| 10h00

Ao olharmos para o edificado na paisagem 
do concelho, identificamos facilmente casas 
de paredes de barro (adobes), algumas em 
estado de ruína, outras ainda orgulhosas da 
sua condição. Para além do saber fazer que 
refletem, porque resultado de uma técnica 
de construção tradicional que poderá estar 
em risco de desaparecer, são também tes-
temunho da origem do território e da iden-
tidade “caramela” que lhe está associada.  

Convidamo-la/o a participar nesta sessão, 
para conhecer o trabalho de investigação 
desenvolvido pela Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,  
em parceria com a Câmara Municipal de 
Palmela, assim como para sensibilizar a 
importância da arquitetura de terra, num 
mundo que terá de ser, obrigatoriamente, 
cada vez mais sustentável.  

Participações: 
l Paulina Faria (FCT - UNL)
l Inês Oliveira (a realizar mestrado sobre 

as casas caramelas)
l Teresa Sampaio  

(Câmara Municipal de Palmela) 

DESFILE FIG - PARTICIPAÇÕES 

9 julho | 17h00 | Itinerário 2

A vertente Tradicional do FIG  
toma as ruas de Pinhal Novo no 
domingo, num dos maiores desfi-
les da história do Festival, contan-
do com mais de 600 participan-
tes. Um rio de cores e sons, numa 
mistura de referências em que  
os Gigantes são a Festa.

AJ Indiferentes | Pinhal Novo

Amigos de Baco | Pinhal Novo

APPACDM | Setúbal

ATA – Acção Teatral Artimanha 
Pinhal Novo 

Bardoada – O Grupo do Sarrafo   
Pinhal Novo 

Batucando | Montijo 

Boca de Cão | Sta. Maria da Feira 

Bora Lá Tocar | Açores 

Centro Social e Paroquial 
Pinhal Novo

Círio da Carregueira | Pinhal Novo

Escola de Percussão Luisa Todi  
Setúbal

Grupo Em Pijama no FIG/Passos 
e Compassos | Palmela

Grupo Férias Culturais/Passos 
e Compassos | Palmela

Ida e Volta | Braga 

Karma Drums | Seixal

Lancelot de Badajoz 
Badajoz - Espanha

Los Gigants y Cadezudos  
de Camarzana de Tera  
Zamora - Espanha

Orquestra 7 | Seixal 

Projecto 270 | Pinhal Novo

Rancho Folclórico da Casa do Povo 
Pinhal Novo 

Rimbombar | Torres Vedras 

Rufar & Bombar | Beja

Rufinhos | Torres Vedras 

Teatro da Vila | Pinhal Novo 

Teatro dos Barris | Palmela 

Teatro Figura | Lisboa

Teatro Sem Dono | Pinhal Novo 

TELA – Teatro Estranhamente  
Louco e Absurdo | Águas de Moura 

Tocándar | Marinha Grande

Tradibombos | Montemor-o-Novo

Viana Bombos | Viana do Castelo

Encontros sobre Cultura Popular 
Ao longo de várias edições, o FIG tem provido um conjunto de encontros, que se 
traduzem num espaço de debate e de troca de experiências a propósito das várias 
matrizes da expressão Cultura Popular. 
Também nestes encontros - e por cada edição - se tem apresentado conteúdos 
instrumentais para pistas de conhecimento e de experiência, que já vão constituin-
do património do Festival e de muitos amigos cúmplices na procura de caminhos. 
Foi acontecendo com as várias publicações editadas a partir da edição de 2003 
até 2015 (Trilhos dos Gigantes; Documentário Arte da Desproporção; Gigantes e 
Outras Desmesuras  e a  Maleta Pedagógica Gigantes, cabeçudos e outras coisas 
do arco-da-velha), e acontecerá de novo na edição de 2017. 
Contamos com todos.

Antiga Estação Ferroviária 
9 julho | 10h00  

Apresentação da Maleta Pedagógica «Gaita de foles» 

A maleta pedagógica “Gaita de foles” nasceu com o 
objetivo de promover o contacto das crianças, jovens e 
educadores/professores com este património musical. 
Queremos provocar a descoberta por este instrumento 
musical, de som inconfundível. É ainda uma oportunida-
de para bailar e cantar. 


