
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 A 4 DEZ | 2016 

CASA CULTURAL  

XV FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 

MARIONETAS 
VALONGO DO VOUGA   

AUDITÓRIO DA CASA DO POVO  

 

VALONGO DO VOUGA   

1 A 4 DEZ 

AUDITÓRIO 

CASA DO POVO  

 

 

Apoios:  

 

Restaurante 
CASA BRANCA 

Restaurante 
VIDEIRA  

Restaurante 
JACINTO  

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 234 630 500 | casapovovalongo@mail.telepac.pt 

 

Direção Artística 

BETO HINÇA 

 

DIA 1 | 21H00  
“A QUINTA DOS OBJETOS” 
Mariza Basso, Formas Animadas – Brasil 
 

“Luvas, garfos, leques, espremedores de frutas, escorredores de arroz e 
outros utensílios domésticos transformam-se em divertidas personagens 
rurais. A galinha, a Vaca, o Pato, o Pavão, os Porcos e os pássaros 
desfilam cômicas situações. Flashes fotográficos retratam fortes 
relâmpagos, travesseiros manipulados fazem a dança das nuvens 
anunciando a chuva que fará brotar a encantada Quinta dos Objetos. 
Solitário, o caipira, só tem os animais da sua quinta  
como companheiros .  O cão Tato, os pássaros que comem as sementes, 
o cavalo xucro que se recusa a puxar a carroça entre outros. Homem e 
natureza vivendo em harmonia nesta Quinta dos Objetos.” 
 
 

DIA 2 | 14H00 e 15H30 *Reservado e oferecido às instituições locais” 

“SURPRESA” 
Beto Hinça, Teatro de Marionetas – Portugal 
 

“SURPRESA é um espetáculo de teatro de animação onde  histórias 
surgem de pequenas caixas. O ato de surpreender-se com a abertura das 
caixas e a sensação de um prazer inesperado, constituem a essência do 
espetáculo. Partindo do princípio de que qualquer coisa pode estar 
contida dentro de uma caixa, um leque de possibilidades se abre à 
imaginação de todos nós. Absolutamente diferentes entre si, essas 
pequenas histórias encantam por sua graça e originalidade, onde 
imagens e sons conduzem o público a uma viagem de diversificadas 
paisagens.” 
 
 
DIA 3 | 21H30 
“Los 7 Cabritillos y Los 3 Cerditos” 
Elfo Teatro – Espanha 
 

Os contos tradicionais, os que todas as crianças conhecem, mas desta 

vez contados pelo LOBO que não entende porque sempre lhe cabe o 

papel de mal. Para este espetáculo foram construídas marionetes 

baseadas nos desenhos de Elisa Yagüe (premio nacional de ilustração 

infantil em Espanha) 

 
DIA 4 | 17H00 
“Os Bichos” 
Almazem Teatro de Bonecos – Brasil 
 

“Os Bichos” é um espetáculo de formas animadas realizado com 

marionetes (bonecos de fios), bonecos de luva e marrotes altamente 

elaborados, capaz de encantar crianças e adultos. Tendo como foco 

principal a música, arte tão presente em nosso cotidiano, conta a história 

de dois amigos, um boi e um burro que decidem deixar a quinta em que 

vivem e partir para a cidade grande. “Os Bichos”, um espetáculo 

encantador onde os animais mostram ao público seus ocultos dotes 

artísticos.  

 


