
Palheta 
Robertos e Marionetas
5-8 março
Gafanha da Nazaré

12ÍLHAVO23 MILHAS

5 MARÇO QUI
10:00
João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

14:00
João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:00
Teatro Dom Roberto
por Mãozorra

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

6 MARÇO SEX
10:00
Error 404
por Ángeles de Trapo [ES]

TEATRO DE MARIONETAS

Junta de Freguesia
Gafanha da Nazaré

10:00
Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos

PERCURSO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

11:30
Discursos
O Triunfo da Palavra
por LaFontana - Formas 
Animadas

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

14:00
Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos

PERCURSO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

15:00
Teatro Dom Roberto
por Mãozorra

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

16:00
L’Après-midi 
D’un Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

TEATRO DE MARIONETAS

Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

21:00
Discursos
O Triunfo da Palavra
por LaFontana - Formas 
Animadas

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

22:30
L’Après-midi 
D’un Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

TEATRO DE MARIONETAS

Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

7 MARÇO SÁB
10:00
Caixas do eu e de nós
por Teatro e Marionetas 
de Mandrágora

FORMAÇÃO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

11:00
Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos

PERCURSO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

15:00
Teatro Dom Roberto
por Mãozorra

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:30
Contraventos
por Teatro de Marionetas de 
Mandrágora com a participação 
da comunidade

ESPETÁCULO DE RUA

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

17:00
Error 404
por Ángeles de Trapo [ES]

TEATRO DE MARIONETAS

Junta de Freguesia
Gafanha da Nazaré

18:30
L’Après-midi 
D’un Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

TEATRO DE MARIONETAS

Escola Secundária
Gafanha da Nazaré

21:00
Teatro Dom Roberto
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

22:00
Fanfarra Káustica
com participação especial da 

Companhia Radar 360º

CONCERTO

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

8 MARÇO DOM
11:00
João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:00
Teatro Dom Roberto
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré

15:30
Contraventos
por Teatro de Marionetas de 
Mandrágora com a participação 
da comunidade

ESPETÁCULO DE RUA

Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

17:30
Viajeros del carrusel 
por Ángeles de Trapo [ES]

TEATRO DE MARIONETAS

Casa da Música
Gafanha da Nazaré
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O Palheta continua e reforça o seu movimento. Numa cidade sobre rodas, em que grande parte dos habitantes 
se desloca de bicicleta, o festival não perde a pedalada: mantém-se em vários espaços da cidade, viaja pelas 
ruas, volta aos estabelecimentos comerciais locais e explora novas formas de fazer teatro de marionetas. 
Mantemos os tradicionais Robertos, mas descobrimos as possibilidade de outros bonecos, os autómatos, 
as figuras de papel ou simples sacos de plástico. Seguimos em novas viagens e puxamos pela comunidade 
para partir connosco. Voltamos a desafiá-la a criar e o tecido urbano e o comercial a fazer parte do figurino 
do Palheta.  O festival continua a estimular a criação de novos projetos, a salvaguardar a história dos robertos 
na região e a promover a ligação da comunidade, através da aposta em oficinas, ações de rua e atividades 
com as escolas, e não só. Armando Ferraz, boa parte da inspiração deste festival na Gafanha da Nazaré, 
é o protagonista de uma exposição trabalhada por um núcleo museológico que se quer permanente. 
Em contraponto, o festival acolhe uma exposição itinerante com dezenas de marionetas oriundas do Oriente. 
Como as marionetas, a cidade desconstrói-se, articulando-se, para que o Palheta se mova. Basta puxar 
os cordelinhos certos e esses estão na Gafanha da Nazaré. 

TEATRO DE MARIONETAS

Error 404
por Ángeles de Trapo [ES]

Error 404 é um espetáculo mudo que conta a história de 
Steve, um jovem comum, com uma vida simples e rotineira, 
imerso num mundo cada vez mais repleto de tecnologia. 
Uma obra delicada e emotiva que convida o público a refletir 
sobre o valor da vida e as maravilhas que esta nos oferece 
e pelas quais, tantas vezes, passamos ao lado.

TEATRO DOM ROBERTO

Teatro Dom Roberto
por Mãozorra - Teatro Marionetas e Animação

Conhecida de norte a sul do país, a tradição do teatro 
de D.Roberto constitui uma relíquia na cultura popular 
portuguesa de Teatro de Fantoches. Este era um espetáculo 
itinerante apresentado pelo “roberteiro” ou “bonecreiro” 
que deambulava por vários espaços públicos para apresentar 
os seus bonecos e histórias. Com um humor sarcástico, 
os valores, conceitos e preconceitos do seu tempo, 
eram ridicularizados através dos bonecos. As histórias 
mantêm-se, embora algumas coisas se atualizem, porque 
o mais certo é que as coisas não se tenham alterado assim 
tanto. A Mãozorra apresenta “O Caçador”, “A Tourada” 
e “O Barbeiro”.

M/8
adultos €4,00 crianças €3,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 50 min

*sessão para grupos organizados

autor Wagner Gallo
direção Julio Y Wagner Gallo
bonecreiro Wagner Gallo
escultura Antonio Martín
figurino Iolanda Atalla
cenografia e audiovisual Wagner Gallo
comunição Sara Paredes
música Kevin Macleod

M/3 · gratuito
duração aprox. 30 min

*sessão para grupos organizados

6 março sex 10:00* 
7 março sáb 17:00
Junta de Freguesia 
Gafanha da Nazaré 

5 março qui 15:00*
6 março sex 15:00* 
7 março sáb 15:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Convés 

5 março qui 10:00*
5 março qui 14:00*
8 março dom 11:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Sala de Ensaios

M/3 
adultos €4,00 crianças €3,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 45 min

*sessão para grupos organizados

 
texto original Jacob & Wilhelm Grimm
adaptação Partículas Elementares
interpretação Carlos Silva
encenação Partículas Elementares
cenografia Leonor Bandeira
fotografia Paulo Colaço
marionetas Leonor Bandeira
produção Partículas Elementares

TEATRO DE MARIONETAS

João e o Pé de Feijão
por Partículas Elementares

“A história que vos vou contar fala-nos de um menino que 
partiu em busca da sua sorte. E que por causa disso viveu a 
maior das suas aventuras!”
O conhecido conto dos Irmãos Grimm é, neste espetáculo, 
combinado com a conhecida e cativante ambiência que é 
já característica da Partículas Elementares. Contam-se as 
mirabolantes aventuras de João, um boneco com alma de 
menino, que sente a necessidade de se ajustar às lutas para 
conseguir a sua maturidade. Entre os momentos de diversão 
e poesia, este espetáculo reforça a constante necessidade 
de nos equilibrarmos entre a fantasia e a realidade. 
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ESPETÁCULO DE COMUNIDADE/RUA

Contraventos
por Teatro de Marionetas de Mandrágora 
com a participação da comunidade

Contraventos é um espetáculo comunitário, que se vai 
construindo durantes três meses, através de oficinas 
abertas a toda a comunidade, para as mais variadas 
faixas etárias. A Mandrágora regressa com mais desafios, 
mais propostas, com oficinas de música, movimento ou 
manipulação e construção de marionetas. O Contraventos vai 
beber à comunidade local a sua inspiração, o que faz a sua 
identidade, de onde vem, que local é o que habita, 
como se move, como se desloca, o que os une. E suspeita-se
 que na Gafanha da Nazaré uma dessas coisas seja 
a bicicleta, um dos pontos de partida para dar vida às 
marionetas no espetáculo deste ano. Este, criado para 
as ruas da Gafanha da Nazaré, mistura o real e o imaginário, 
provocando os participantes e os espectadores e criar novas 
memórias. Porque a identidade é importante e criar arte em 
comunidade também, contra ventos e tempestades.

M/3 · gratuito
duração aprox. 50 min

Oficinas Contraventos
· Construção (marionetas e figurinos)
· Performance (teatro e música)

inscrições 
a partir do dia 6 janeiro através do email 
mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt ou 
nas bilheteiras dos espaços 23 Milhas

7 março sáb 15:30
8 março dom 15:30
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)

6 março sex 11:30*
6 março sex 21:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré 
Auditório

M/12
público geral €5,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 50 min

*sessão para grupos organizados

TEATRO DE MARIONETAS

Discursos
O Triunfo da Palavra
por LaFontana - Formas Animadas

Este é um espetáculo sobre alguns dos mais célebres 
oradores políticos do século XX que foram ditadores 
implacáveis e não pouparam opositores, nem toleraram 
a liberdade de expressão. Entusiasticamente aclamados 
pelos respetivos povos, as suas palavras e ações 
(concordantes ou não entre si) mudaram o curso da História 
e a própria geografia do Mundo. As ideias dos seus discursos 
convincentes foram ouvidas e aceites por milhões de 
cidadãos. O poder da palavra é tremendo. Como definir 
a condição destes oradores: monstros ou heróis, ou ambas 
as coisas? É por Formas Animadas que falamos do poder 
da palavra. 

6 março sex 16:00*
6 março sex 22:30
7 março sáb 18:30
Escola Secundária 
Gafanha da Nazaré

M/5
público geral €5,00
público escolar €2,00
(gratuito para as escolas do município)
duração aprox. 25 min

*sessão para grupos organizados

direção artística, coreografia e 
cenografia Phia Ménard 
assistida por Jean-Luc Beaujault 
interpretação Jen-Louis Ouvrard 

TEATRO DE MARIONETAS

L’Après-midi D’un 
Foehn 
por Compagnie Non Nova [FR]

Qual é a expectativa de vida de um saco de plástico? 
Desde o momento em que é feito, plástico singelo, até ao 
momento em que é deitado fora? Quanto tempo é que é, 
realmente, utilizado? Para pensar sobre isso, e para lhe 
dar uma vida nova, ou uma vida diferente, que Phia Ménard 
constrói marionetas a partir de sacos de plástico. 
Tudo resulta num baile de polipropileno que vive, muito, 
do momento.

PERCURSO

Percursos Artísticos 
pelo Comércio Local
por Vera Alvelos  

À semelhança do ano passado, o Palheta promove um 
percurso artístico pelos vários estabelecimentos comerciais 
da Gafanha da Nazaré para trabalhar a identidade de um local 
que está fortemente ligado, desde sempre, às marionetas. 
Mas não só. Trabalhar-se-á, também, a identidade de cada 
espaço comercial. Não se faz fiado, mas faz-se fiapo. 
Estes percursos serão orientados, este ano, por Vera Alvelos.

M/3 · gratuito
duração aprox. 60 mi

6 março sex 10:00*
6 março sex 14:00
7 março sáb 11:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
(ponto de encontro)
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TEATRO DOM ROBERTO

Teatro Dom Roberto
por Valdevinos 

Os Valdevinos - Teatro de Marionetas incluem no seu 
repertório o tradicional Teatro Dom Roberto, em que 
incluem as peças “O Barbeiro Diabólico” ou “A Tourada à 
Portuguesa”. Mas é além do repertório tradicional que vamos 
com duas novas histórias originais com o Dom Roberto 
como protagonista por terras de Sintra, em duas das suas 
realidades: o mar em “O Pescador” e o campo em “O Moleiro 
e o Burro”. Além disso, no Palheta, apresentam ainda “Rosa 
e os três namorados” e “O Castelo dos Fantasmas”.

7 março sáb 21:00
8 março dom 16:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré
Convés

M/3 · gratuito
duração aprox. 30 min

autor Teatro Popular Português
bonecreiro Fernando Cunha
construção de bonecos Ana Pinto
cenários e adereços Carlos Apolo
marceneiro José Arruda Figueiredo
serralheiro Joaquim Guerreiro
pesquisa Valdevinos
design gráfico/web Norma Carvalho
vídeo/fotografia Ricardo Reis
direcção de produção Ana Pinto
produção executiva Norma Carvalho
técnica Marionetas de luva
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7 março sáb 10:30
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Oficinas

adultos €4,00 crianças €3,00
duração aprox. 120 min
publico alvo para todos os públicos

OFICINA PAIS E FILHOS

Caixas do eu 
e de nós
com Teatro e Marionetas de Mandrágora

Inspirado no Kamishibai (teatro de papel), uma tradição 
oriental do Japão, serão dinamizadas, em diversos 
espaços, oficinas de “Caixas do eu e de nós”. A partir de 
uma das oficinas da Teatro e Marionetas de Mandrágora, 
intitulada “Caixa das Histórias Ensarilhadas”, cada 
pessoa cria o seu mundo dentro da caixa. Nas escolas, 
serão lançados temas como a terra, água, os peixes e as 
nuvens, para que sejam criados grupos de caixas. Essas 
caixas viajam depois para a Fábrica das Ideias da Gafanha 
da Nazaré e serão expostas tanto lá, como em vários 
estabelecimentos de comércio local da cidade. 
Esta oficina, já na Fábrica, no sábado de manhã, será 
destinada a pais e filhos e as caixas em que se meterem.

8 março dom 17:30
Casa da Música 
Gafanha da Nazaré

M/3
adultos €4,00 crianças €3,00
duração aprox. 50 min

criação e direção Julio Gallo
música ao vivo Iolanda Atalla
manipuladores Julio Gallo y Wagner Gallo
tecnología autómata Norberto Larroca
assessoria pedagógica
Ángela Cristina da Cruz
assessoria musical Zinoviy Yurynets
construção Maicol Gallo

TEATRO DE MARIONETAS

Viajeros del carrusel 
por Ángeles de Trapo [ES]

Inspirada na peça musical “O Carnaval dos animais”, 
de Camille Saint Saens, “Viajeros del Carrusel” é sobre um 
palhaço que embarca no aliciante mundo dos carrosséis 
e que, acompanhado de mais de uma dúzia de autómatos, 
nos conta pequenas histórias plenas de humor e emoção. 
Um espetáculo que conta com música ao vivo, além de vários 
estímulos aos sentidos que convidam o público a sonhar 
e a viajar por um mundo de fantasia alternativo.

CONCERTO

Fanfarra Káustica
com participação especial da Companhia Radar 360º

Como já é habitual, o Palheta desafia uma banda a combinar 
a sua música com o teatro de marionetas. Na edição de 2020, 
é a Fanfarra Káustica, uma banda de “transe sinfónico e punk 
filarmónico”, com uma atitude eletrizante, que une esforços 
à Radar 360º. O resultado será um espetáculo único que junta 
as energias destes dois nomes já por si tão singulares.

7 março sáb 22:00
Fábrica Ideias 
Gafanha Nazaré 
Auditório

M/6 · €8,00
duração aprox. 90 min

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Vozes da Terra
Exposição Marionetas 
do Oriente
“Vozes da Terra” foi o nome escolhido por Elisa Vilaça, 
precisamente pela origem remota das próprias marionetas. 
A exposição pretende dar uma breve imagem da enorme 
diversidade e características desta arte milenar. Através de 
um vasto e impressionante espólio cedido pela própria, 
e originário de vários países (Birmânia, Indonésia, China, Índia, 
Vietname, Tailândia e Nepal), o Palheta convida o público para 
uma viagem ao teatro de marionetas oriental através das suas 
marionetas feitas luva, sobras, fios e varas. Tendo, a maior 
parte, a religião na sua origem, e o teatro de marionetas origem 
nestas marionetas, estas são protagonistas de histórias 
associadas, sobretudo, à reflexão sobre princípios morais 
e religiosos. Como serão as marionetas de lá? Há muito para 
descobrir nesta exposição que reúne algumas das mais de 
mil peças do espólio de Elisa Vilaça e que fala de algo tão 
importante como a viagem: a origem.

5 - 31 março
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré
Galeria

gratuito

curadoria Elisa Vilaça

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

Robertos 
e marionetas na 
Gafanha da Nazaré
A partir desta edição do Palheta, a Fábrica das Ideias da 
Gafanha da Nazaré acolhe um núcleo permanente sobre a 
relação dos robertos, das marionetas e da cidade, desde que 
o bonecreiro Armando Ferraz se tornou uma referência nesse 
tipo de teatro na Gafanha da Nazaré, passando pelo festival 
de Robertos e Marionetas, até ao Palheta. Esta exposição 
será trabalhada pelo designer Nuno Coelho e conta com 
o espólio do bonecreiro Armando Ferraz, gentilmente cedido 
por Elisa Vilaça.

gratuito

6 março sex 18:00
(inauguração)
Fábrica Ideias
Gafanha Nazaré


