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“O QUE É ISTO, A ARTE? “  
           A ARTE é o reflexo de quem somos e do que estamos a viver 

 

 

Campus Artístico o que é? 

É um espaço de formação e criação artística inclusiva, onde iremos abranger 
diversas linguagens artísticas: Clown, Dança e Movimento, Escrita Criativa, 
Escultura, Música Acústica, Música Tecnológica, Pintura e Teatro criando um elo 
comum que as unam. 
Durante sete dias de trabalho em residência artística 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 
expectativas 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. 
 
Este ano, o Campus Artístico, é uma atividade inserida nas comemorações da XX 
Bienal Internacional de Arte de Cerveira  
 
 
A temática desta VI edição do Campus é “O que é isto, a arte?”; a arte é o reflexo 
de quem somos e do que estamos a viver. 
Partindo do princípio de que a arte é pura, tentando procurar 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, às artes; 

Identificar igualdade de oportunidades reais nas artes para as pessoas 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 a público em geral, com incidência a pessoas com deficiência, 
profissionais relacionados e estudantes de artes performativas. 
 
 
 
 

Localização:  
A VI edição do Campus Artístico será em Vila Nova de Cerveira. 
O INATEL Cerveira Hotel acolherá esta edição da residência. 
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Workshop Clown  

Quem busca na arte o seu reflexo 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 o que é isto da arte e assumir uma reflexão 

clownesca  

 

Orientador do Workshop:  

Hugo Slva 

Nasceu em 1980, tirou o curso de Contabilidade e Gestão, e após o estágio nunca 

exerceu essa atividade (por vontade própria). Seguiu a carreira militar de por um 

período de 18 meses.  

Trabalhou como Auxiliar de Ação Médica (no Provisionamento do Hospital Santos 

Silva) e ao mesmo tempo começou a exercer a atividade de Animador e 

Entertainer Infantil (visto que é apaixonado e aficionado por algumas artes 

circenses). Acabou por desistir do emprego no hospital para se entregar 

totalmente à Animação e Arte Circense, já que esta sua atividade foi crescendo 

rapidamente. Foi um autodidata nessa área. Aprendeu malabarismos vários, 

equilíbrios, pequenas magias, andas e monociclos, entre outros. Tendo iniciado 

em 2002, em 2004 já coordenava uma equipa chamada HugoAnima (ainda hoje 

em atividade). 

Tirou um Curso Intensivo de Teatro organizado pelo SeivaTrupe e pelo Entretanto 

Teatro (após ter passado nas provas de casting). Teve com formadores António 

Reis, Julio Cardoso, Júnior Sampaio e Hugo Sousa. 

Possui o CAP. É músico amador. 

Desde 2012 que dá formação de Expressão Dramática. Já leccionou vários cursos 

intensivos nessa área. 

É encenador, formador e ator,  e membro ativo no Teatro Amador de Sandim. 
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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 Maria Sousa Leitão 

Nascida em Plovdiv, na Bulgaria, em 1982. Formou-se em Dança Contemporânea 

no Balleteatro no Porto. Fundadora da Associação Cultural Bacantoh, em 

Barcelona. Criadora do Festival Social TUDANZAS, em Barcelona. Criadora do 

LX Contact Improvisation Dance Festival, em Lisboa, Portugal. 

Trabalhou com Sharon Fridman, Sofia Neuparth, Tiago Guedes, Clara Andermatt, 

Ainhoa Vidal, Madalena Vitorino, Sasha Ramos, Isabel Barros. 

Desde 2006 ensina dança contemporânea, contato - improvisação, composição e 

improvisação. Curiosamente, Ana também é licenciada em Matemática e Física 

Aplicada à Astronomia na Faculdade da Universidade do Porto Ciência, Mestre 

em Origem e Evolução da Vida da Universidade do Minho, Mestre em Gestão de 

Projetos e Espaços Culturais. Atualmente Ana Leitão frequenta a pós-graduação 

em Dança na Comunidade da Universidade de Lisboa- Faculdade de Motricidade 

Humana. 
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Workshop Escrita Criativa  

Nesta oficina iremos criar personagens literárias. Palavra a palavra, frase a frase 

surgirá uma REFLEXÃO 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 arte. Sejam bem-vindos! 

 

Orientador do Workshop:  

Ana Sofia Pereira 

Está a fazer o seu doutoramento em Ciências da Comunicação, Especialidade em 

Cinema e Televisão, sobre o tema “Mulheres Guionistas: uma definição dinâmica 

da linguagem no feminino no cinema português” na Universidade Nova de Lisboa 

– Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Depois de terminar a sua licenciatura 

Cum Laude em Som e Imagem na Universidade Católica Portuguesa, fundou a 

Cimbalino filmes com três sócios e começou a sua carreira de docente na sua 

Alma Mater. Em 2011, ao abrigo do Programa Inov-Art, foi colocada na JVI 

Productions em Nova Iorque onde exerceu funções de script doctor e 

argumentista. Após o término do programa, foi convidada a continuar a sua 

colaboração com a produtora. 

Atualmente, para além da atividade docente, colabora como argumentista e script 

doctor com diversas produtoras nacionais e internacionais: TKNT, Cimbalino 

Filmes, Ideias com Pernas, JVI Productions, Severine Pictures, etc.  

Paralelamente, leciona workshops de escrita criativa (nomeadamente na Reitoria 

da Universidade do Porto e na Universidade Católica Portuguesa ao abrigo do 

projeto INFLUXUS) e mantém uma atividade de escrita incessante. 

Em 2014, após ter diversos contos, poemas e artigos publicados em compilações, 

revistas, jornais, etc., publicou o seu primeiro livro de poesia “Grama a Grama” 

pela editora Edita-me. 
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Workshop Escultura e Pintura 

"A arte será sempre um ato que transborda, para fora do corpo. Um acontecimento 

que nos excede e nos surpreende. E, ao fazê-lo, comunica. Quando, sob o 

poderoso signo da presença e da escuta, nos damos a esse tempo maravilhoso 

que parece transbordar o espaço físico que ocupamos, algo acontece que nos 

transforma em profundidade. A arte como espaço do fazer e do pensar-fazendo, 

do criar, do acordar, do inspirar, é o que procuraremos neste encontro." 

 

Orientador do Workshop:  

Inês de Carvalho 

Procura estreitar as relações entre a prática, a investigação e a pedagogia nas 

artes visuais e performativas. Nos mais variados palcos e paisagens. Interessam-

lhe projetos que criem pontes e laços; que explorem novas formas e estratégias 

de participação de públicos e de comunidades; que celebrem o poderoso ato de 

“pensar” e de “fazer”; que abram espaço para imaginar e construir coisas 

extraordinárias, estimulando a capacidade individual e coletiva de intervenção 

sobre o mundo. 

Termina o curso de Realização Plástica do Espetáculo na ESTC (1998). É Mestre 

em Cenografia pela Slade School of Fine Art UCL (2000). Frequenta o Mestrado 

em Artes Visuais Intermédia na UE (2005-07). Expõe na World Stage Design 2013, 

Cardiff. Integra a equipa curatorial da representação portuguesa na PQ15 como 

co-project leader da Student Section, é membro da direção da Associação 

Portuguesa de Cenografia desde 2016. 

Lecionou na Licenciatura em Teatro da Universidade de Évora, na Licenciatura e 

Mestrado em Educação na ESE Piaget, e é colaboradora MUS-E desde 2003, 

integrando a rede internacional Yehudi Menuhin. Concebe e dirige formações no 

âmbito da educação formal e informal das artes visuais e performativas em 

diversas instituições, nacional e internacionalmente, para diferentes contextos e 

públicos de variadas idades.  
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Assina a realização plástica de espetáculos com diversos coletivos desde 1995, e 

colabora regularmente com o Visões Úteis desde 2009 em projetos de palco e de 

intervenção na paisagem e ainda como formadora do Serviço Educativo. Concebe 

e dirige projetos educativos e performativos inspirados pela materialidade do 

espaço, pela sua dimensão participativa e pela potencialidade de escrita 

cenográfica, como por exemplo: Viagens por dentro do Mundo (PIM Teatro), O 

Mundo é um Sítio Muito Cheio (As Histórias de Amélia), O Vento (Visões Úteis), O 

que é uma coisa é? (CCVF / Sonoscopia / TNSJ), corAr (CCB/FA / Sonoscopia) e 

Nuvem: oficina-espetáculo para bebés.  
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Workshop 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 “O que é isto, a arte”, de acordo com os momentos partilhados e 

vivenciados com toda a “comunidade campus”.  

 

Orientador do Workshop  

Indalécio 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) 
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Workshop Música Tecnológica  

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 arte, 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. 

  



  

 10 

 

Workshop Teatro  

O teatro como arte viva, troca do conjunto de coisas daquilo que somos. 

Construção cénica a partir das reações e sentimentos de cada participante a 

criação passará pela reflexão individual do que é a arte transformando-a no que 

estamos a viver.  

 

Orientadora do Workshop:  

João Vieira  

Nasceu em Torres Novas em 1971, o seu percurso académico foi dividido com o 

gosto pela música sendo músico na filarmónica de Outeiro Grande até aos 16 

anos. 

Conclui o secundário e ingressa o curso de Animação Sociocultural: “PIPESE” do 

programa Interministerial de combate ao insucesso escolar. Após a conclusão do 

mesmo trabalha durante dois anos nas escolas do primeiro ciclo do ensino regular 

de Outeiro Grande e Moreiras Grandes. 

Animador na Câmara Municipal de Torres Novas, faz uma colónia de férias com o 

Centro de Recuperação Infantil de Torres Novas descobre nesta a vocação para 

o trabalho na área da reabilitação. 

Inicia o seu trabalho na área da Reabilitação de Pessoas com Deficiência em 1992 

e desde então dedica todo o seu percurso académico na área das artes para a 

Inclusão. 

Frequenta o Curso de Licenciatura em Educação Social da Escola Superior de 

Educação de Torres Novas.  

Integra o Chapitô no Curso de Interpretação Teatral, cria o Festival: “Reabilitar em 

Palco” que já vai na sua 10º edição e o Grupo de Teatro CRITARTE. 

É Ator na companhia de Teatro “Trupe” e Teatro Meia Via, 

Encenador da Companhia Criar-te do Centro de Reabilitação e Integração 

Torrejano 
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Programa:  
 

Segunda 

15h00 :: 18h00 — Receção dos participantes  

19h00 :: 20h00 — Jantar  

21h00 :: 23h00 — Atividade a definir 

 

Terça a Sexta 

08h00 :: 09h30 — Pequeno-almoço  

10h00 :: 12h00 — Workshops 

12h30 :: 14h00 — Almoço  

14h30 :: 17h30 — Workshops  

19h30 :: 21h00 — Jantar  

21h30 :: 22h30 — Atividades culturais/lazer a definir 

 

Sábado 

08h00 :: 09h30 — Pequeno-almoço  

10h00 :: 12h00 — Workshops  

13h00 :: 14h00 — Almoço  

16h30 :: 18h00 — Apresentação dos trabalhos  

19h30 :: 21h00 — Jantar  

21h30 :: 22h30— Atividade cultural/lazer a definir 

 

Domingo  

08h00 :: 10h00 — Pequeno-almoço  

10h00 :: 12h00 — Partidas  
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Regulamento de Participação:  
 
1. O Campus Artístico será em regime de residência artística e decorrerá entre os 
dias 21 e 27 de maio, com a apresentação do trabalho final realizado por todos os 
workshops no dia 26 de maio pelas 16h30 na Praça da Liberdade – Vila Nova de 
Cerveira.  
 
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 toda a residência só poderão frequentar um workshop.  
A frequência de cada um dos workshops está limitada a 15 vagas, sendo a ordem 
de inscrição o critério de priorização. 
 
4. Para a inscrição é necessário:  

I. Enviar a ficha de inscrição até ao dia 10 de maio de 2018; 
II. Proceder ao pagamento e enviar o comprovativo do mesmo; 
III. Encontrar-se ao abrigo de seguro de acidentes pessoais (enviar cópia de 

apólice ou solicitar adesão do mesmo, mediante pagamento acrescido). 
 
Enviar diretamente para:  
Secretariado do VI Campus Artístico  
Envio por correio:  Associação do Porto de Paralisia Cerebral  

Rua Delfim Maia, 276  
4200-253 Porto  

Envio por email: campusartistico@appc.pt  
 
 
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 (para 
inscrições individuais e que não apresentem apólice em vigor) 
Desconto para grupos (superiores a 10 pessoas): 15%  
Desconto para associados da APortoPC: 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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