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A FLORESTA DOS TI’S
06 (sábado) | 11h00 - Pediatria do Hospital Sto. André
06 (sábado) | 15h00 - Praça Rodrigues Lobo
06 (sábado) | 16h00 - Galerias Jardins do Lis

A peça conta a história de quatro animais que vivem numa floresta: 
Ti Raposo, Ti Coelho, Ti Castor e Ti Coruja. Quando o Inverno veio, 
Ti Raposo ficou sem comida porque tinha estado a brincar durante 
todo o verão. Faminto, pediu ajuda aos outros animais, mas estes 
recusaram-se a ajudá-lo. Sem outra possibilidade, decidiu comer a 
lua e, assim, desapareceu a luz da floresta! Sentiu-se mal por ter 
provocado tamanha catástrofe! Mas, felizmente, a lua reapareceu. 
Ti Raposo aprendeu a lição e por isso, os outros animais decidiram 
ajudá-lo. E tudo ocorreu bem na Floresta dos Ti’s! Uma historia que 
ensina aos pequenos espectadores umas das mais importantes 
lições da vida: o trabalho e a solidariedade.

Tipologia: Formas animadas
Público-alvo: M/3
Duração aprox.: 30m
ENTRADA LIVRE



PUPPETOGIA
Rui Sousa

06 (sábado) | 17h00 – Leiriashopping / FNAC

Puppetologia é sem dúvida um espectáculo de marionetas de 
encantamento visual. A magia dos movimentos das marionetas de 
fios aliadas à banda sonora de cada momento, transporta o público 
até uma dimensão de ilusão e plena alegria. Um espectáculo que 
cruza o trabalho virtuoso do marionetista Rui Sousa com uma 
viagem pela música popular – através do samba, da capoeira e do 
jazz, convidando o público a uma intervenção directa nos destinos 
do espectáculo.

Tipologia: Teatro de marionetas de fios
Público-alvo: M/4
Duração aprox.: 50m
ENTRADA LIVRE

PATROCÍNIO



ESTÓRIAS DO DIA E DA NOITE
Limite ZERO

07 (domingo) | 16h00 – Teatro Miguel Franco

Dois parceiros de aventuras – amigos mas sempre em disputa – 
andam de terra em terra na sua carroça mágica, apresentando ao 
público que os quiser ouvir e ver as suas versões de estórias de 
amor, fadas e aventuras. De dia – discutem! De noite – realizam a 
magia do Teatro de Sombras! Nas suas Estórias encontramos prínci-
pes e princesas, bruxas e dragões, mochos e raposas, lobos e reis – 
enfim, tudo aquilo que existe ou que, se não existe, era bom que 
existisse para nossa alegria e diversão! Cada estória – e são quatro 
os contos populares adaptados – é antecedida pelos apetitosos 
diálogos críticos do Cirro e do Nimbo, os dois comparsas permanen-
tes destas peripécias, e recorre às sombras e aos efeitos especiais, 
visuais e sonoros, desta equipa de teatro mágico! E além disso… 
Mais não podemos dizer – o resto é para ouvir e para ver!

Tipologia: Teatro de sombras / marionetas
Público-alvo: M/4 | Limitado a 180 participantes
Duração aprox.: 55m
PREÇO: 3 € (sem desconto)

A CULTREDE É CO-FINANCIADA:



CIRCOLANDO
Paisagens em Trânsito (Cultrede)

13 (sábado) | 21h30
Foyer do Teatro José Lúcio da Silva

Desenvolvendo as linguagens do teatro de marionetas e do objecto, 
do teatro físico, a temática do exílio surge neste solo como centro de 
interrogações. No átrio de uma estação de comboios imaginária, há 
um homem carregado de malas. Viajante sem destino com uma 
história guardada na bagagem. 
O comboio não chega. Desesperado, o homem abre uma mala atrás 
da outra, revelando pedaços da sua vida. Badalos, farda de comba-
te, palha, terra, paisagens da memória aos poucos descobertas no 
fundo de cada mala.

Tipologia: Teatro de marionetas / Teatro físico
Público-alvo: M/8 | Limitado a 100 participantes
Duração aprox.: 50m
PREÇO: 5 € (sem desconto)

A CULTREDE É CO-FINANCIADA:



CONTA-ME HISTÓRIAS
MACAPI – Movimento Animação Cultural Arte Popular Ibérica

20 (sábado) | 15h00 e 16h30 
Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira

Conta-me Histórias é um espectáculo/oficina que convida à criação 
de um momento fantástico onde te conto e levo num desenrolar de 
histórias e onde me contas e encantas no universo da imaginação. 
Nascemos de um nada... há sempre um nada antes de algo nascer 
ou ser inventado. Temos muitas coisas, mas sabemos o que são? 
Curiosidade? Uma pitada sugere a imaginar o que será. Uma ideia 
leva-nos a uma imagem, uma imagem a um movimento e por 
seguinte a história nasce. Na partilha das memórias... conta-me 
histórias.

Tipologia: Marionetas + Oficina
Público-alvo: público em geral 
Limitado a 30 participantes por sessão
Duração aprox.: 50m
Inscrições: BMALV - Telf.: 244 839 666 
E-mail: biblioteca.municipal@cm-leira.pt
ENTRADA LIVRE

A CULTREDE É CO-FINANCIADA:



Agakuke o inuit, de novo em África, recorda a sua primeira viagem 
ao Senegal e a fabulosa história que tinha ouvido contar. À noite, 
sentado junto a um embondeiro, Agakuke, um verdadeiro griot, 
conta a história de Mamadu, um homem simples e modesto que se 
torna uma figura importante e respeitada numa aldeia da savana 
africana. Recorrendo a todo o imaginário africano no seu aspecto 
místico e sobrenatural, a fabulosa história de Mamadu faz-nos 
mergulhar no coração da cultura africana, na sua diversidade e 
complexidade. Mamadu o Marabu, um conto do Senegal, fala-nos 
do bem e do mal claro, mas também e sobretudo das capacidades 
fantásticas da mente humana. 

Tipologia: Teatro e marionetas
Público-alvo: M/4 | Limitado a 120 participantes
Duração aprox.: 60m
PREÇO: 3 € (sem desconto)

AGAKUKE E MAMADU O MARABU
Lua Cheia Teatro para Todos

21 (domingo) | 16h00 – Teatro Miguel Franco



A valorização da tradição é a intenção maior do trabalho mas ao 
mesmo tempo articulá-la com a nossa contemporaneidade deitan-
do um novo olhar aos fantasmas da nossa identidade. Lenheiras, 
mulheres que carregam lenha, é uma viagem para a construção de 
uma identidade. A escavação por dentro daquilo que “parece ser” 
para tornar visível o invisível. Esteticamente é um tempo e espaço 
de ambiguidade, provocador de descobertas, reconhecimento e 
recriação por parte do espectador. Conhecedores que são as lendas 
os espectadores sentir-se-ão de certa forma incluídos nela através 
do seu imaginário e da proposta cénica que deixará espaços em 
branco onde o público possa inscrever o seu texto interior.

Tipologia: Teatro de marionetas
Público-alvo: M/6 | Limitado a 150 participantes
Duração aprox.: 60m
PREÇO: 3 € (sem desconto)

A CULTREDE É CO-FINANCIADA:

Teatro e marionetas de mandrágora
LENHEIRAS DE CUCA MACUCA

28 (domingo) | 16h00 – Teatro Miguel Franco



ATELIÊS

Este ateliê propõe uma aborda-
gem e exploração individual e 
em grupo das potencialidades 
do teatro de sombras numa 
vertente pedagógica e estética.

Formador: Jorge Cerqueira
Destinatários: professores, público em 
geral (adultos) | Limitado a 20 participantes
Inscrições: Moinho do Papel 
244 839 672 | moinhodopapel@cm-leira.pt
PREÇO: 5 € (sem desconto)

A Meia Marioneta só é meia até 
estar inteira! Tudo começa com 
uma meia que sai do pé e vai 
para a mão. Se vieres contente e 
com muita imaginação, a meia 
transforma-se numa marione-
ta… Ou será numa Meia Mario-
neta?

Formador: Partículas Elementares
Destinatários: crianças dos 4 aos 7 anos  
Limitado a 20 participantes
Inscrições: Divisão da Cultura 
244 839 661 | div.cultura@cm-leira.pt
PREÇO: 3 € (sem desconto)

OFICINA DE 
TEATRO DE 
SOMBRA
12 (sexta) | 10h00 às 18h00
Moinho do Papel

MEIA MARIONETA 
ATELIÊ DE 
MARIONETAS 
DE MEIA

27 (sábado) 
14h00 às 17h00 
Sala de formação 
Mercado Sant’Ana



Exposição de Marionetas de Fio e Máscaras de Delphim Miranda
Inauguração no dia 06 de Novembro, às 10h00, com animação

Delphim Miranda nasceu a 17 de Maio de 1947, ano de boa colheita. 
Esta pequena “amostra” tem como intenção dar a conhecer um 
pouco mais do seu trabalho, longo, de mais de trinta anos. Trabalho 
e dedicação à volta das Marionetas, de todos os tipos de manipula-
ção, de objectos cenográficos e cenografias, de bonecos com 
movimento, de más caras e muitas Máscaras, concebidas e execu-
tadas para servir o seu projecto pessoal de Contador de Histórias 
com Marionetas, bem como a sua actividade de Animador de Biblio-
tecas e as relações de trabalho com outros grupos e companhias de 
Teatro.
Se quiserem saber um pouco mais, “espreitem” 
www.delphimmiranda.no.sapo.pt

ENTRADA LIVRE

EXPOSIÇÃO

POUCO MAIS DE ½ DÚZIA 
DE “BONECOS”

06 a 28 | Foyer do Teatro Miguel Franco



EXPOSIÇÃO

06 a 28 | Teatro José Lúcio da Silva

GIGANTONES

ENTRADA LIVRE

Do Imaginário

Os gigantones em exposição foram construídos pelo marionetista 
Manuel Dias e integram a colecção de gigantones e cabeçudos do 
projecto GigaBombos do Imaginário, da Associação Cultural do 
Imaginário/Évora. A sua apresentação pública aconteceu pela 
primeira vez em Junho de 2009 na festa de abertura da Bienal 
Internacional de Marionetas de Évora. Estas figuras são uma 
inspiração “gigantesca” dos célebres Mestre Salas e Padre Chancas 
do elenco dos títeres populares alentejanos, Bonecos de Santo 
Aleixo.



INFORMAÇÕES
Divisão de Cultura 
Câmara Municipal de Leiria
Telf.: 244 839 661 
E-mail: div.cultura@cm-leiria.pt 
www.cm-leiria.pt

CONTACTOS 
Teatro José Lúcio da Silva 
Tel.: 244 823 600 / Bilheteira: 17h30
Teatro Miguel Franco 
Tel.: 244 860 480 / Bilheteira: 2 horas 
antes dos espectáculos

Venda on-line 
www.teatrojlsilva.pt
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