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O Festival de Artes de Rua PORTAS DO SOL nasceu para dar novas vidas ao centro histórico da cidade da Covilhã. A 

primeira dição, ainda que em ambiente de pandemia ultrapassou todas as expetativas iniciais. Quem assistiu aos 

espetáculos do PORTAS DO SOL passou a ver o centro histórico com um novo olhar.  

Estão lançadas as sementes para o futuro das artes de rua na cidade, e com elas promover a discussão em torno da 

defesa do espaço público e recuperação do património urbano degradado, colocando-o ao serviço da população. A 

ASTA, uma vez mais, procura trazer diferentes manifestações artísticas ao encontro dos públicos, e simultaneamente 

favorecer a afirmação das artes de rua como uma tendência democratizante e emancipadora, capaz de gerar uma 

atitude criativa, inovadora e reivindicativa.  

O PORTAS DO SOL já aqui está, um espaço aberto e livre, onde todos estão convidados a entrar, onde todos são bem-

vindos. Aqui as portas não se fecham, porque a cultura e as artes não têm barreiras, pelo contrário, quebram-mas.  

 

 

DIA 1 - quinta feira 

19h – A Música de Nuno Santos Dias [Covilhã] Música – Miradouro Portas do Sol 

20h30 – On [Malabaracirco - Espanha] Circo Contemporâneo – Praça do Município  

21h30 – Cântico Negro [TeatrUBI-ASTA - Covilhã] Cruzamentos Disciplinares – Mercado Municipal 

22h30 – Vera Mantero e Gabriel Godoi interpretam Caetano Veloso [Lisboa] Música – Miradouro Portas do Sol 



DIA 2 - sexta feira  

19h – A Música de DeeKay (Victor Afonso) [Guarda] Música – Miradouro Portas do Sol 

21h – Crash Duo Circus [WETUMTUM – Oliveira do Bairro] Circo Contemporâneo – Miradouro Portas do Sol 

22h – UNO [Del Reves - Espanha] Dança Aérea– Igreja de Santa Maria 

23h00 – José Torres Trio [Espanha] Música – Miradouro Portas do Sol 

 

DIA 3 - sábado  

19h – Sons e Letras [Leonor Afonso e Cristiano Ramos - Bragança] Performance de Música e Poesia – Miradouro Portas do 

Sol 

21h – Dolce Salto [Carpa Diem - Itália] Circo Contemporâneo – Praça do Município 

22h – Oyon [El Fedito - Espanha] Circo Contemporâneo – Atrás da Câmara  

23h00 – Criatura [Lisboa] Música – Largo rua António Augusto Aguiar 

 

ASTA – Teatro e Outras Artes 

www.aasta.info | wwww.contradanca.pt | www.festivalportasdosol.pt 

facebook.com/asta.teatroeoutrasartes | instagram.com/astateatro 

rua 6 de setembro, 5/15 6200-036 Covilhã, Portugal 

astateatro@gmail.com | +351 275 081 775 
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