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“Utopia”; Uns definem-na como ideal a ser alcançado 
Outros consideram-na fantasia ou imaginário...  
E tu? 

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

Campus Artístico o que é? 

É um espaço de formação e criação artística, onde iremos abranger diversas linguagens artísticas, 

teatro, clown, pintura, dança, música tecnológica, música acústica 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  

A temática desta IV edição do Campus é “Utopia”; Uns definem-na como ideal a ser alcançado 
Outros consideram-na fantasia ou imaginário... 
E tu?     
“ Só triunfam os que se atrevem a atrever-se.” George Clémenceau. 

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. 

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 do espetáculo para a pessoa com deficiência; 

Conferir visibilidade e promoção de projetos artísticos de e para pessoas com deficiência, Futuras 

parcerias institucionais com grupos ligados às artes do espetáculo; 



	  

	  

Descobrir, estimular e promover a criação artística. 

 

Cada Workshop terá a capacidade máxima de 10 participantes 

Workshop Clown: 	  o	  ser	  utópico 

	  	  	  	  	  	  	  	  Todos temos um clown dentro de nós. Todos. Não adianta negar este facto comprovado pela 

natureza desde que a terra existe e o Homem habita nela. Sim, também existiram clowns pré-históricos 

que nada tinham que ver com os palhaços de circo que atiram tartes à cara uns dos outros. Os clowns 

ancestrais sobreviveram a todas as desgraças e conseguiram manter o seu ADN intacto até aos dias de 

hoje . Na verdade, as desgraças, as tragédias e as infelicidades apenas servem para fortalecer as 

células brincalhonas destas criaturas.  

 Um clown adora risos e aplausos, pois isso, para ele é prova de que o amam verdadeiramente. E 

para ser amado um clown faz de tudo, pode até fazer-se de morto só para ouvir os aplausos a essa 

grande representação. Ele é um brincalhão que tem um enorme prazer em sê-lo. Não há nada que o 

faça parar: sol, chuva, feriados, ciclones. Os obstáculos são os seus maiores amigos e os acidentes, as 

maiores dádivas que a vida lhe pode dar. Se reparamos bem, mas mesmo bem, todos temos esta 

energia dentro de nós. Apenas não ganhamos a vida com ela como o fazem os clowns profissionais! 

Existem maneiras muito divertidas  para fazer sair de cada pessoa, o ADN do seu clown. Quando ele 

aparece, rimos e assim ficamos a saber que está um clown presente.	  	  

Orientador do Workshop:  

Margarida Fernandes é natural do Porto, cidade onde nasceu no ano de 1975 na histórica freguesia de 

S. Nicolau. Licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior. Forma-se 

em Teatro/Interpretação na Academia Contemporânea do Espetáculo (Porto). Estreou-se 

profissionalmente no espetáculo "Causa/Efeito" uma coprodução da companhia de teatro portuense 

Boas Raparigas e Teatro Municipal Rivoli. Desde então trabalhou como atriz com diversas companhias 

de teatro como a Escola da Noite, Erva Daninha, Acaroe Terra Na Boca. Colaborou também como atriz 

residente nos Serviços Educativos do Museu do Carro Elétrico do Porto e no Arquivo Distrital do Porto. 

No presente Margarida Fernandes faz parte da equipe de doutores palhaços da Operação Nariz 



	  

	  

Vermelho, instituição que dinamiza visita de palhaços a crianças hospitalizadas.  

 

 

 Workshop Artes Plásticas - O Lugar que não existe 
A procura da perfeição, do sonho não realizado, do fantástico serão o ponto de partida para a 

construção plástica do workshop de artes plásticas. 

Transversalmente à definição de utopia para cada um dos intervenientes, pretendemos 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. 

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 «utopia» em cada um de nós… 

  

 

Orientadores do Workshop:  Suzete Azevedo   

 

 

 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: 

 Diana Amara – Coreografa e bailarina -Diretora Artística e Pedagógica da Academia de Dança de Matosinhos 

 



	  

	  

Música Tecnológica: A formação de Música Tecnológica propõe um processo de trabalho 

direcionado para a composição e performance musicais, com recurso a variados mediadores 

tecnológicos. Tendo em conta a condição e motivação dos participantes, serão criadas situações de 

plena vivência sonora e musical, onde todos terão total acesso à exploração do som e, 

consequentemente, à atividade musical estruturada. 
	  

Vídeo de Campus  2012: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=488094721210321 

 

Orientador do Workshop: Paulo Jacob    

Músico, Musicoterapeuta e Responsável pela Banda  “5.ª Punkada” ( parceria com a APCC). 

Nascido no ano de 1977, Paulo Jacob iniciou os seus estudos em música aos 10 anos no Conservatório 

de Música de Coimbra. Mais tarde, desenvolveu as suas capacidades como professor de música (após 

término de licenciatura na Escola Superior de Educação de Coimbra). 

Em Setembro de 2001, Paulo começa a trabalhar na A.P.C.C. (Associação de Paralisia Cerebral de 

Coimbra) com uma banda de pop-rock denominada 5ªPunkada (grupo musical composto por pessoas 

com necessidades especiais). Desde então, reúne diversos grupos musicais com necessidades 

especiais (oferecendo às pessoas a possibilidade de ter acesso a instrumentos musicais e, mais tarde, 

actividades musicais estruturadas), melhorando a adaptação de instrumentos musicais aos indivíduos e 

provendo experiências significantes através da música. 

Como forma de melhorar o seu trabalho com necessidades especiais, Paul Jacob concluiu um Mestrado 

em Musicoterapia (E.S.E – I.P.P. / Universidade de Cádiz – Espanha). 

Trabalha hoje como musicoterapeuta num Centro de Suporte e Desenvolvimento Infantil e como 

educador na A.P.C.C.Fora do campo das necessidades especiais, Paulo compôs algumas peças 

musicais para o cinema (Respirar debaixo de água – A., 2000) e teatro (Os 3 Porquinhos e o Lobo 

talvez…-  Eurotheatre Cultura 2000, 2002; Parede de segredos – Teixeira, B., 2007; As lendas de 

Celéstia – Programa Cultura, 2007; Eu, tu, ele, nós, vós… eles! – Godinho, S., 1982, Bonifrates, 2009). 

 

 

 



	  

	  

Música Acústica/ sonoplastia:   

A palavra Utopia foi inventada pelo escritor inglês Thomas Moore (ou Morus, na versão latinizada) 

(1480-1535), que a usou como título de seu livro mais famoso. Provém do grego U (=não) e TOPOS 

(=lugar). Thomas Moore queria descrever sua ideia sobre o que seria a forma de governo e sociedade 

ideais e, como isso não existia em lugar algum, inventou a palavra como nome de seu "país imaginário 

perfeito". Hoje usamos a palavra Utopia para descrever igualmente algo a atingir de forma perfeita e 

ideal. A oficina de Música (bandas sonoras) pretende que o Campus 2014 seja SIM um LUGAR de 

partilha e construção de frases e histórias sonoras inesquecíveis. A utilização e aferição de tudo o que 

nos rodeia para registos sonoros, é o ponto de partida! 

 

Orientador do Workshop: Indalécio Paiva ( APPC) 

 

 

 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, 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: 

 
Vídeo  Campus 2012: 
https://www.facebook.com/photo.php?v=488277517858708 
 
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 leccionação 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. È 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. 

  
 

Workshop Marionetas:  

Este workshop consiste na colocação do participante em contacto com uma realidade criativa distinta, 

onde para se alcançar a dramatização se passa pela construção do objeto cénico ou seja a marioneta. 

Esta marioneta, de estrutura simples, evoca o imaginário dos monstros personagens que povoaram e 

ainda estão presentes no nosso imaginário e na mente dos sonhadores, em confronto com o 

desconhecido. 

E como a imaginação não tem fim estes monstros podem povoar todas as mentes. 

Cada participante constrói a sua própria marioneta, sendo a mesma um ponto de partida para um 

projeto mais alargado em torno de histórias que abordem e nos transportam ao nosso imaginário. 

Orientador workshop: Companhia de teatro Marionetas de Mandrágora  

Após uma formação de três anos na área das marionetas, fato único na formação artística das 

vertentes teatrais em Portugal, que permitiu estudar com profissionais nacionais e internacionais tais 

como Tilike Coelho (Brasil), MarceloLarrea (Argentina), JoséCaldas (Brasil), Ana 

D'Andrea (Brasil), Daniel Hompesch (Bélgica), Mário Moutinho (Portugal), Gisèlle Barret 

(França), Stephen Mottram (Inglaterra) e Jordi Bertran (Espanha) entre outros, possibilitando ainda 

deslocações ao CIDOB - Centro de Información y Documentación de Barcelona, ao Festival Mondial des 

Théâtres de Marionnettes em Charleville-Mézières, e ao concurso Découvertes, Images et 

Marionnettes em Tournai na Bélgica onde obteve o primeiro prémio, foi criada a companhia 



	  

	  

profissional Teatro e Marionetas de Mandrágora. 

 

A companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora está sediada na cidade de Espinho e desde Abril 

de 2002, data que marca o início da nossa atividade, que perseguimos a união de uma linguagem 

simbólica que conjugue o tradicional e o contemporâneo, e é nesta simbiose nem sempre pacífica que 

surge um elemento fundamental, a marioneta. 

Este elemento apoia-nos na procura de uma identidade cultural própria. O nosso objetivo é o de 

descobrir as potencialidades estéticas, plásticas, cénicas e dramáticas da marioneta em si mesma, 

como em relação com o ator. É o de explorar a cultura, a crença, a lenda, aliando-se à urbe, à 

velocidade da aldeia global. 

  

Regulamento de Participação: 

1. O Campus Artístico será realizado em regime de residência artística na Colónia de Férias da EDP Árvore, entre 

os dias 1 a 7 de Setembro, com a apresentação do trabalho final realizado por todos os workshops no 6 de 
Setembro. 

 
2. Poderão participar todos os interessados com idade superior a 16 anos, individual ou por grupo (instituição). 

 
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 2014 (para efeitos de logística e organização) 
 

II. Inscrição definitiva até 30 de Julho de 2014 

Enviar diretamente para: 
Secretariado do IV Campus Art íst ico 
Associação do Porto de Paralisia Cerebral 
Rua Delfim Maia, 276 
4200-253 Porto 
Envio de e-mail: teatroappcporto@appc.pt 
Através do fax: +351 225 573 799 
 

5. O custo de inscrição é de 130,00 € 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. 

PROGRAMA PROVISÓRIO: 

 
Segunda 1 de Setembro 
15.00: 18.00 – Receção dos participantes 

19.00: 20.00 – Jantar 

21.00: 23.00 –  “ Lanternas vivas ” 

 

Terça 2 de Setembro 
8.00 :: 9.00 - Pequeno almoço 

9.30 :: 13.00 – Workshops (teatro, dança, musica tecnológica, música acústica 

 ( SONOPLASTIA) , Artes Plásticas, clown, oficina Marionetas de Mandrágora  

13.00 :: 14.30 – Almoço 

14.30 :: 16.30 - Workshops 

16.30 :: 17.00 – Lanche 

17.00 :: 18.30 - Workshops 

19.30 :: 21.00 – Jantar 

21.30 :: 22.30 –  “ Desafios da Arte de comunicar em palco”    

 

Quarta 3 de Setembro 
8.00 :: 9.00 - Pequeno almoço 



	  

	  

9.30 :: 13.00 – Workshops (teatro, dança, musica tecnológica, música acústica 

 ( SONOPLASTIA) , Artes Plásticas, clown, oficina Marionetas de Mandrágora  

13.00 :: 14.30 – Almoço 

14.30 :: 16.30 - Workshops 

16.30 :: 17.00 – Lanche 

17.00 :: 18.30 - Workshops 

19.30 :: 21.00 – Jantar 

21.30 :: 22.30 –  Concerto Jazz  / alunos da escola de Jazz do Porto ( a confirmar) 

 

 

Quinta  5 Setembro 
8.00 :: 9.00 - Pequeno almoço 

9.30 :: 13.00 – Workshops (teatro, dança, musica tecnológica, música acústica 

 ( SONOPLASTIA) , Artes Plásticas, clown, oficina Marionetas de Mandrágora  

13.00 :: 14.30 – Almoço 

14.30 :: 16.30 - Workshops 

16.30 :: 17.00 – Lanche 

17.00 :: 18.30 - Workshops 

19.30 :: 21.00 – Jantar 

21.30 :: 22.30 – Festa na Praia 

 

Sexta 5 de Setembro 
8.00 :: 9.00 - Pequeno almoço 

9.30 :: 13.00 – Workshops (teatro, dança, musica tecnológica, música acústica 

 ( SONOPLASTIA) , Artes Plásticas, clown, oficina Marionetas de Mandrágora  

13.00 :: 14.30 – Almoço 

14.30 :: 16.30 - Workshops 

16.30 :: 17.00 – Lanche 

17.00 :: 18.30 - Workshops 

19.30 :: 21.00 – Jantar 

21.30 :: 22.30 – Conversas ao Luar com  Diana Amaral diretora Artística e pedagógica  (Escola de dança de 

Matosinhos). 

                             



	  

	  

Sábado 6 de Setembro 
9.00 – Pequeno  almoço 

10:00 :: 12.00 – Manhã livre 

13.00 :: 14.00 – Almoço 

16.30 – Apresentação dos trabalhos 

19.30 :: 21.00 – Jantar de despedida 

 

Domingo 7 de Setembro 
8.30 ;; 9.30 - Pequeno-almoço 

10.00 :: 12.00 – Partidas 
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