
Dia 28 de Setembro

10:00h 
Visualização de trabalhos do “ Era uma vez... Teatro”

11:00h 
Intervalo

11:30 ::: 13:00h 
Construção de um espectáculo a partir da exploração 
corporal (exercícios práticos)

14:00h 
Os meios audiovisuais  e a representação. 

15:00h 
Intervalo

15:15h ::: 17:00h 
O texto poético como motor da criação (exercícios práticos) .

Dia 29 de Setembro

09:00h ::: 12:00h 
Criação colectiva de uma performance.

12:10h ::: 13:00h 
Avaliação do trabalho

Nome:

Nº Tlf / Tlm:

Forma de Pagamento:

Ficha de Inscrição

Podem ser efectuadas reservas pelo e_mail:
teatroappcporto@appc.pt



Se todo o ser humano é razão mas também 

emoção e admitindo uma pluralidade de 

sentidos, cada indivíduo possui potencial 

para a criação artística.

Este workshop pretende explorar a sensibi-

lidade artística, reflectir nos gostos domi-

nantes da sociedade e redescobrir padrões 

de normalidade, não tendo medo de ir ao 

fundo das coisas e de transformar o que 

está preestabelecido.

Durante o workshop, cada participante tem  

a oportunidade de explorar as suas capa-

cidades físicas e intelectuais, descobrindo 

novos limites.

Dia 27 de Setembro

10:00h ::: 11:00h 
Apresentação/ experiências contadas na  
1ª pessoa por actores do “ Era uma vez...Teatro”

11:00h 
Intervalo 

11:15h ::: 13:00h 
À descoberta dos sentidos (exercícios práticos) 
Exploração do seu próprio corpo.

14:00h ::: 15:00h  
Improvisações (livres e guiadas) 

15:00h 
Intervalo

15:30h ::: 17:00h 
Explorar a linguagem do imaginário (exercícios práticos)

Dinamizadores do Workshop:

Mónica Cunha - Directora Artística “Era uma vez...Teatro”

Fábio Guedes - Actor / Técnico de som e luz 
“Era uma vez ...Teatro”

Paula Nobre - Actriz e Cantora “Era uma vez ...Teatro”

Patrícia Vitorino - Actriz “Era uma vez ... Teatro”

Paulo Fonseca - Actor “Era uma vez ....Teatro”

Adão Ferreira - Actor “Era uma vez...Teatro”

Vasco Matos - Actor “Era uma vez...Teatro”

O workshop será 

dividido em 

tempos de pausa, 

auto conhecimento 

e conhecimento 

do outro.

As inscrições  são limitadas 

Total horas: 15 horas

Datas: 27, 28 e 29 de Setembro

Local: Auditório Horácio Marçal (Junta de Freguesia 

de Paranhos)

Preço: 25 Euros

Contactos: 22 557 37 90

Organização: “Era uma vez... Teatro”

Associação do Porto de Paralisia Cerebral

Destinatários: Todos os interessados.

Atenção particular a pessoas com deficiência e 

profissionais relacionados.


