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“Só triunfam os que se atrevem a atrever-se.” George Clémenceau 

 
   Campus Artístico, o que é? 
 

É um espaço de formação e criação artística inclusiva, onde iremos abranger 
diversas linguagens: Teatro, Clown, Dança, Escrita Criativa, Música: Hip-Hop – 
Composição, Música Acústica e Artes Plásticas, criando um elo comum que a una. 
Durante sete dias de trabalho em residência será criado um diálogo artístico que 
culminará com a apresentação de um produto final. 
As edições já realizadas contaram com um excelente público e ultrapassaram as 
expetativas da organização. 
Foi ótimo presenciar a qualidade das atividades e perceber que os participantes 
apreciaram toda a dinâmica artística e interação no diálogo cultural. Criou-se um 
espaço mágico e de exploração artística; uma marca positiva que se tornou 
especial e que nos incentivou a dar continuidade a mais uma edição do Campus. 
A temática desta 5.ª edição do Campus é “Identidade”. Partimos da premissa 
“Preciso ser outro para ser eu mesmo (…)” Mia Couto     
Partindo do princípio de que a arte é pura, procuramos abolir que a mesma é um 
elo especial da criação humana separada do mundo do quotidiano. Assim é um 
ponto de partida que deverá inspirar novas perspetivas abertas, servindo objetivos 
sociais e a construção de um mundo inclusivo, partindo do eu para a projeção na 
sociedade. 
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Quais são os objetivos: 
Contribuir na formação e desenvolvimento da pessoa com deficiência; 
Proporcionar o acesso à cultura e às artes; 
Identificar igualdade de oportunidades reais nas artes do espetáculo para a 
pessoa com deficiência; 
Conferir visibilidade e promoção de projetos artísticos de e para pessoas com 
deficiência; 
Estabelecer futuras parcerias institucionais com grupos ligados às artes do 
espetáculo; 
Descobrir, estimular e promover a criação artística. 
 

 

Público-alvo: 
Dirigido ao público em geral, com incidência a pessoas com deficiência, 
profissionais relacionados e estudantes de artes performativas. 
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Workshop Teatro 
No teatro a nossa imaginação pode viajar sem limites se usarmos os mitos e as 
memórias que foram crescendo connosco ao longo da nossa vida. Podemos 
explorar, através do teatro, este lendário e criativo mundo para descobrirmos o 
nosso próprio potencial ilimitado – tanto como indivíduos, bem como elementos de 
um grupo. 
Pretendemos que cada participante desafie os seus próprios limites físicos e 
psíquicos e que desperte emoções e sentimentos, criando um espaço de reflexão 
e comunicação com o seu eu… 
Caracterização em teatro: a arte da caracterização e da maquilhagem é um 
elemento fundamental em qualquer produção de teatro. Além de atuar como 
recurso de beleza, as técnicas de maquilhagem são responsáveis pela 
transformação estética dos atores. Assim, durante quatro horas, os participantes 
terão a oportunidade de fazer formação com a caracterizadora Cátia Paiva. 
 
Orientadora do Workshop: 
Joana Amorim 
Formou-se como atriz na Escola Profissional Balleteatro em 2002. Em 2001 
frequentou o Workshop de Dança Inclusiva com Henrique Amoedo no Festival 
Extremus 2001. Colaborou como atriz de 1997 a 2001 no grupo de teatro “Era Uma 
Vez” criado pela animadora cultural Mónica Cunha na Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral – Núcleo Regional Norte. Como atriz profissional trabalhou com 
a companhia “Teatro de Ferro” entre 2003 e 2005. Formadora de expressão 
dramática e corporal desde 2001, tem experiência de lecionação a adultos, jovens, 
crianças e multideficiência. Colaborou com várias instituições, sendo de destacar 
o Espaço T, a Câmara Municipal da Trofa, a Câmara Municipal da Maia, o Centro 
Educativo de S. António e o Instituto de Cegos de S. Manuel. Licenciada em 
Tecnologia da Comunicação Audiovisual no Instituto Politécnico do Porto, 2007. 
Mestre em Comunicação Audiovisual - Especialização em Fotografia e Cinema 
Documental, pela Escola Superior de Música das Artes e do Espetáculo do 
Instituto Politécnico do Porto, 2010. Trabalhou na Comissão Executiva de vários 
festivais de cinema. Integrou o Júri de diversos Festivais de Cinema. Foi bolseira 
de Estágio Interno do Instituto Politécnico do Porto, nos Laboratórios Multimédia - 
Serviços de Fotografia de 2008 a 2010. Atualmente é doutoranda em Informação 
e Comunicação em Plataformas Digitais, Universidade de Aveiro / Departamento 
de Comunicação e Arte e Universidade do Porto / Faculdade de Letras. É Técnica 
Audiovisual (Fotografia, Vídeo e Cinema) na área da Museologia. Colabora 
regularmente com o Serviço de Exposições e com a Coleção da Fundação de 
Serralves. 
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Workshop Dança e movimento 
O workshop irá incluir atividades para o despertar do corpo, estabelecendo o 
conhecimento do seu próprio eu, explorando a amplitude de movimentos básicos, 
alcançando assim novas aptidões de movimento. Desenvolver sequências de 
movimento com o objetivo de confiança em si mesmo, sensação de realização. 
Evocando sempre a fantasia interior da vida de cada um de nós, ampliando o 
movimento expressivo. 
 
Orientadora do Workshop: 
Ana Dora Borges 
Licenciada em Aconselhamento Psicossocial, com a monografia “Corpo 
terapêutico – terapia do movimento para distúrbios psicossociais”, com formação 
profissional em Técnicas de Dança na Comunidade e Pesquisa e Criação 
Coreográfica, ambas pelo Fórum Dança, e Formação Avançada em Interpretação 
e Criação Coreográfica, pela Companhia Instável. 
Interessa-se pelo cruzamento de saberes, práticas, metodologias e pessoas, 
mantendo-se ativa na procura de diferentes experiências, o que fez com que fosse 
selecionada para o I Workshop Internacional de Afro Contemporâneo, na École 
des Sables (Senegal) e para o Candoco International SummerLab (Inglaterra). 
Práticas Inclusivas em Dança e Movimento têm sido o seu foco de atenção, tendo 
concorrido para a Pós-Graduação em Dança Contemporânea, na ESMAE, em 
Ensino de Dança, para consolidar as suas experiências. 
 
 
 

Workshop Música – Hip-Hop – Composição  
Descoberta do universo musical onde cada participante se sinta confortável a 
explorar-se para que crie algo à sua imagem. Tendo como pano de fundo o Hip 
Hop, a ideia é utilizar um género com que se identifique e possa produzir um 
instrumental. Cada instrumental será o reflexo da sua identidade, e durante todo 
o processo serão disponibilizadas ferramentas que alimentem a criatividade. 
Cada participante finalizará o projeto do workshop com uma música criada por si. 
 
Orientador do Workshop: 
Bruno Morais Afonso 
Nasceu no Porto em 1980. Terminou em 2005 a licenciatura de “Produção e 
Tecnologias da Música” na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo, tendo 
também concretizado em 2010 o Mestrado “Interfaces Musicais e Interação” na 
Sonic Arts Research Center pertencente à Queens University em Belfast. Entre 
muitos trabalhos destacam-se as suas vertentes como compositor musical e som 
designer, tendo sido o compositor musical do Documentário “Levantado do Chão”, 
sobre José Saramago. Concretizou, também, a captação de som e ambientes 
sonoros no filme “Moral Conjugal”, que teve prémio especial do júri no 
Fantasporto. Foi professor de Música nas Atividades Extra Curriculares do Ensino 
Básico. Atualmente é diretor técnico do “Breyner 85” e compositor 
musical/desenhador de som na Infimo Frame, Lda. 
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Workshop de Música Acústica 
A oficina de Música Acústica terá como objetivos a apresentação e prática 
instrumental (adaptará, se for o caso) dos Instrumentos Tradicionais Portugueses, 
tendo a sua “identidade” regional e estética. Paisagens e poemas sonoros serão 
o mote para uma composição de grupo onde se pretende uma abordagem à 
temática “Identidade”, de acordo com os momentos partilhados e vivenciados com 
toda a “comunidade campus”. 
 
Orientadores do Workshop 
Indalécio Paiva e Filipe Paiva 
 
Indy (Indalécio) Paiva 
Professor de Expressão Musical, Músico e Criativo. Desde cedo o interesse pela 
música e teatro o levou a frequentar a Escola de Jazz do Porto, onde conclui o 5.º 
Ano do Curso Geral de Piano (1994). Frequentou ainda aulas particulares de 
guitarra e participou em vários projetos musicais. 
Fundou o Grupo de Teatro da SC Dez de Junho (1996). 
É Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusíada do Porto. 
Concluiu o 4.º Curso e estágio "Música nos Hospitais" (APMHIS).  
Concluiu o 8.º Curso de Formação de Animadores Musicais da Casa da Música. 
Formador certificado pelo IEFP. 
Atualmente é convidado para várias oficinas e ações de formação na área da 
expressão musical: Professor de Expressão Musical na APPC (Associação do 
Porto de Paralisia Cerebral), Diretor Artístico da “Trupe Sons em Cena”, “Música 
com Bebés & Papás” e “Música com Dragõezinhos”, Professor de Música na 
Escola de Música “Dez de Junho” (Medas-Gondomar), Maestro do Grupo de 
Música Tradicional Portuguesa “DouroEncanto” e Presidente da SC Dez de Junho 
(Associação Desportiva, Cultural e Recreativa) 
 
Filipe Paiva 
Filipe Paiva, natural de Broalhos (Medas-Gondomar) é licenciado em Som e 
Imagem, ramo Som, pela Escola Superior de Artes e Design do Instituto 
Politécnico de Leiria com a classificação final de 17 valores. Estudou piano e 
formação musical na Academia de Música da Banda Musical de Melres, 
dedicando-se posteriormente ao estudo do piano e outros instrumentos musicais 
de forma autodidata. Atualmente é membro da “Música com Bebés & Papás” e da 
“Trupe Sons em Cena” como músico, técnico de som e produtor. Também é 
acordeonista do grupo de música tradicional “DouroEncanto”. A nível curricular e 
profissional já realizou trabalhos de produção musical e audiovisual. 
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Workshop Artes Plásticas  
A procura da perfeição, do meu sonho não realizado, do fantástico eu e os outros, 
serão o ponto de partida para a construção plástica do Workshop de Artes 
Plásticas. 
Transversalmente a definição do eu para cada um dos intervenientes, pretende-
se explorar sob qualquer tipo de suporte ou técnica a materialização do conceito. 
O ideal subjacente a cada explicação deve resultar numa linguagem individual e 
singular. 
Ter como base o que nos envolve e construir/destruir através da plasticidade dos 
materiais, com o intuito de encontrar o ideal, o imaginário, ou, até mesmo, o futuro 
do eu e os outros. 
Esta constante procura do homem, como função metabólica do ser humano, 
assenta na nossa relação entre corpo/ambiente, corpo/tempo ou 
corpo/humanidade. Será a nossa ferramenta de partida: o corpo. Este espaço 
físico em que nós habitamos, onde vivem os nossos desejos e os nossos sonhos… 
Encontrar a “Identidade” em cada um de nós.  
 
Orientadora do Workshop: 
Suzete Azevedo 
Nasceu nos Açores, em 1979. É formada em Pintura, Master Universidade de 
Sevilha, e licenciada pela Escola das Artes de Coimbra. Completou o bacharelato 
em Artes Plásticas na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. 
Foi formadora de Pintura no “Semanarte” em 2012, é professora de Expressão 
Plástica do 1.º Ciclo (AEC) e de clientes dos Centros de Atividades Ocupacionais 
da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. É responsável pelo 
Departamento de Artes Plásticas da APCC e coordenadora do Gabinete de 
Comunicação da mesma instituição. Já fez várias exposições de pintura, 
destacando-se a Menção Honrosa de Jovens Criadores em 2009, em Ilustração. 
 
 
 

Workshop Escrita Criativa  
Nesta oficina iremos criar personagens literárias. Palavra a palavra, frase a frase 
surgirá uma IDENTIDADE tão verdadeira e complexa como a pessoa que a criou. 
Do nada veremos seres humanos que ganham contornos através de palavras e 
conheceremos as suas histórias, os seus desejos, o seu passado e o seu futuro. 
Imaginar, observar, criar são os verbos conjugados neste espaço. Aqui tudo pode 
acontecer porque somos nós os autores da realidade. Sejam bem-vindos!  
 
Orientadora do Workshop 
Margarida Fernandes 
É licenciada em Ciências da Comunicação, vertente de Jornalismo, pela 
Universidade da Beira Interior. É atriz, formada pela Academia Contemporânea do 
Espetáculo, e durante o seu percurso teve oportunidade de cruzar a escrita com o 
teatro. Também frequentou oficinas de escrita criativa na Universidade do Porto e 
no Clube Literário do Porto (dirigidas pelo escritor Pedro Sena Lino). 
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Workshop Construção de Cabeçudos 
e Gigantones 
Os Gigantones e os Cabeçudos são formas animadas gigantes que se deslocam 
pelas ruas em desfile ou em pequenas movimentações, normalmente 
acompanhados por um grupo de bombos, designados por “Zés Pereiras”, 
animando festas e romarias. 
Esta tradição é muito forte no norte de Portugal onde, para além das 
representações nas mais importantes romarias, como as Feiras Novas de Ponte 
de Lima ou as Festas da Srª. da Agonia em Viana do Castelo, já se realizam 
encontros nacionais e internacionais. Exemplo disso é o Encontro Anual de 
Cabeçudos e Gigantones, na cidade de Braga, onde todos os anos, no mês de 
junho, se juntam milhares de pessoas a assistir a este desfile. 
A construção de Cabeçudos e Gigantones teve um grande incremento com a 
participação de professores, sobretudo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em ações 
de formação que tinham como grande objetivo reforçar a preservação das 
tradições e transmitir princípios básicos sobre a sua construção e utilização. 
Assim, um cabeçudo para percorrer o caminho da sua “gestação” até ao 
“nascimento”, deverá ser preparado da seguinte forma: 
– Criação da imagem a construir através de desenhos ou a partir de imagens, fotos 
ou gravuras existentes; – Escolha dos materiais a utilizar na construção, tendo em 
conta o público que vai trabalhar com eles; – Definição do tamanho. 
 
Orientador do Workshop 
José Dantas Lima Pereira 
Licenciado em Design e Produção Teatral pela Escola Superior de Música e Artes 
do Espetáculos / Instituto Politécnico do Porto.  
Foi Chefe de Divisão de Educação e Cultura e Diretor do Teatro Diogo Bernardes 
no Município de Ponte de Lima. Animador Cultural desde1976, nos organismos: 
FAOJ, IJ, IPJ e INATEL. Ator e Encenador. Formador Especializado em Formação 
de Animadores Juvenis, Formador na área do Teatro e em Atividades de Ar Livre.  
Organizador de Programas Internacionais no âmbito do Programa Juventude para 
a Europa e Voluntariado Internacional. Professor de Animação Sociocultural. 
Membro Fundador das Associações: TRAPO, Centro Cultural Regional do Alto 
Minho, Grupo de Teatro Unhas do Diabo, Companhia Profissional Teatro do 
Noroeste de Viana do Castelo, Associação INTERVENÇÂO, Associação Nacional 
de Animadores Socioculturais (ANASC) e Associação A PONTE. 
Membro da Comissão Executiva e Organizadora de vários Congressos. 
Diretor do Departamento Comercial no Canal altominhotv, desde 2014. 
Fundador do projecto RIPECA – Artes e Comunicação. Ripeca resulta do trabalho 
iniciado por Dantas Lima em 1978, na defesa das artes tradicionais, 
nomeadamente na construção de Cabeçudos, Gigantones, Fantoches e Formas 
Animadas, desenvolvido, posteriormente, no início dos anos 80, com o professor 
Delphim Miranda em Viana do Castelo. O trabalho realizado situa-se na formação 
de centenas de professores, animadores e dirigentes associativos, onde esta 
técnica foi ministrada, bem como no fornecimento de várias figuras ligadas a 
eventos e projetos, sendo de destacar a construção de 13 cabeçudos para a 
cerimónia da entrega de Macau à China em 1999. 
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Workshop Clown 
Quem busca a sua identidade encontra no clown uma possível resposta. O clown 
é uma projeção de algo que existe no interior da pessoa. O clown é a criança 
interior liberta das amarras sociais e em busca do riso como resposta a cada 
problema que surja. Vem descobrir-te e revelar-nos a tua identidade clown.  
 
Orientadora do Workshop 
Cláudia Luena 
Nasceu em Angola e veio para Portugal com dois anos de idade. Estudou Artes e 
Técnicas de Teatro na Academia Contemporânea do Espetáculo, tendo terminado 
em 1999. Trabalhou na área teatral com profissionais como José Barbieri, Pita 
Lilly, Micaela Miranda, Rogério de Carvalho, Inês Lua, Ana Luena, Nuno Meireles, 
Margarida Fernandes e Mónica Cunha, entre outros. Em 2008 entra para a APPC, 
onde integra o “Era Uma Vez… Teatro”. Em 2011 nasce a Oficina de Clown, que 
lhe é proposta em desafio e que orienta até aos dias de hoje. 
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Regulamento de Participação: 

 
1. O Campus Artístico será realizado em regime de residência artística e decorrerá 
entre os dias 5 e 11 de setembro, com a apresentação do trabalho final realizado 
por todos os workshops no 10 de setembro. 
 
2. Poderão participar todos os interessados com idade superior a 16 anos, 
individual ou por grupo (instituição). 
No caso de inscrições individuais de pessoas com necessidades de apoio de 3.ª 
pessoa, o prestador de apoio terá a inscrição gratuita. 
 
3. Cada participante deverá inscrever-se nos workshops por ordem preferencial, 
pois durante os quatros dias só poderão frequentar um workshop. 
 

4. Para a inscrição é necessário: 
I. Efetuar uma pré-inscrição até ao dia 15 de julho de 2016 (para efeitos de 
logística e organização) 
II. Inscrição definitiva até 30 de julho de 2016 
Enviar diretamente para: 
Secretariado do V Campus Artístico 

Associação do Porto de Paralisia Cerebral 
Rua Delfim Maia, 276 
4200-253 Porto 
Envio de correio eletrónico: teatroappcporto@appc.pt 
Através do fax: +351 225 573 799 
 

5. O custo de inscrição é de 150,00 € por pessoa.  
 
Este valor inclui formação, alojamento e alimentação durante os sete dias. 
Ao valor da inscrição acrescem 25,00 € para seguro de acidentes pessoais 
(facultativo). (só para externos e individuais) 
Desconto para grupos (superiores a 10 pessoas): 15%  
 
Desconto para sócios da APPC-Porto 5% 
 
6. Cada participante deverá trazer roupas práticas, onde deverão incluir uma 
roupa branca e uma roupa preta. 
 
7. Todos os participantes terão um certificado da formação. 
 
8. Todos os casos omissos deste regulamento são alvo da decisão final da 
organização. 
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PROGRAMA PROVISÓRIO 

 
Segunda 5 de setembro 

15h00 / 18h00 — Receção dos participantes 

19h00 / 20h00 — Jantar 

21h00 / 23h00 — “Serei eu!”  

 

Terça 6 de setembro 

08h00 / 09h30 — Pequeno-almoço 

10h00 / 12h00 — Workshops (artes plásticas, clown, construção de cabeçudos e 

gigantones, dança e movimento, escrita criativa, música acústica, música hip-hop 

composição,  teatro) 

12h30 / 14h00 — Almoço 

14h30 / 17h30 — Workshops 

18h00 / 18h30 — Aula de yoga 

19h30 / 21h00 — Jantar 

21h30 / 22h30 — “BI nas Artes”, conversa com Zeferino Mota (dramaturgo encenador) 

 

Quarta 7 de setembro 

08h00 / 09h30 — Pequeno-almoço 

10h00 / 12h00 — Workshops (artes plásticas, clown, construção de cabeçudos e 

gigantones, dança e movimento, escrita criativa, música acústica, música hip-hop 

composição,  teatro) 

12h30 / 14h00 — Almoço 

14h30 / 17h30 — Workshops 

18h00 / 18h30 — Aula de Yoga 

19h30 / 21h00 — Jantar 

21h30 / 22h30 — Concerto de Música Brasileira (Guri) 
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Quinta 8 de setembro 

08h00 / 09h30 — Pequeno-almoço 

10h00 / 12h00 — Workshops (artes plásticas, clown, construção de cabeçudos e 

gigantones, dança e movimento, escrita criativa, música acústica, música hip-hop 

composição,  teatro) 

12h30 / 14h00 — Almoço 

14h30 / 17h30 — Workshops 

18h00 / 18h30 — Sessão de Relaxamento com Taças Tibetanas 

19h30 / 21h00 — Jantar 

22h30 / 23h30 — Concerto “Tributo Xutos e Pontapés” 

 

Sexta 09 de setembro 

08h00 / 09h30 — Pequeno-almoço 

10h00 / 12h00 — Workshops (artes plásticas, clown, construção de cabeçudos e 

gigantones, dança e movimento, escrita criativa, música acústica, música hip-hop 

composição,  teatro) 

12h30 / 14h00 — Almoço 

14h30 / 17h30 — Workshops 

18h00 / 18h30 — Aula de Yoga 

19h30 / 21h00 — Jantar 

22h00 / 22h30 — Concerto Lights One  

 

Sábado 10 de setembro 

08h00 / 09h30 — Pequeno-almoço 

10h00 / 12h00 — Manhã livre 

13h00 / 14h00 — Almoço 

16h30 — Apresentação dos trabalhos 

19h30 / 21h00 — Jantar 

21h30 — Noite “Feiras novas” 

 

Domingo 11 de setembro 

08h00 / 10h00 — Pequeno-almoço 

10h00 / 12h00 — Partidas 
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