
TEATRO DO OPRIMIDO 

Sanjoy Ganguly 
e Sima Ganguly 
Movimento Jana 
Sanskriti – Índia
6, 7 e 8 Novembro
A partir da reflexão e estética do Movimento 
Jana Sanskriti, o maior grupo de Teatro do 
Oprimido do mundo, esta oficina, dirigida por 
um dos seus fundadores Sanjoy Ganguly e Sima 
Ganguly, uma ativista do grupo com forte ex-
periência no trabalho com grupos de mulheres 
na Índia, pretende a construção de uma peça 
de Teatro Fórum pelos participantes. Através 
dos jogos e exercícios, que funcionarão como 
metáforas sociais, os participantes irão refletir 
sobre as suas realidades e sobre si mesmos 
analisando as várias dimensões da opressão.

Pós laboral: 15 horas
Horário: 18–23h 
Fábrica da Rua da Alegria
Destinatários: Público em geral
Inscrição: 65€ Amigos PELE / 80€ Público em Geral 
(IVA Incluído)

 

DA IDEIA AO OBJETO – 
PORTO A DENTRO 
(Laboratório Teatral) 

Marco Paiva 
e Milu Neto 
CRINABEL – 
Cooperativa de 
Educação de Crianças 
Inadaptadas de Sta. 
Isabel
19 e 20 Novembro
Esta oficina tem como objetivo fornecer 
ferramentas e metodologias artísticas com 
a finalidade de potenciar o universo criativo, 
permitindo um crescimento qualitativo das 
propostas e da intervenção junto de grupos em 
risco de exclusão social.

Pós laboral: 10 horas
Horário: 16–21h 
Fábrica da Rua da Alegria
Destinatários: Técnicos de ensino especial, professores 
ou outros técnicos que desenvolvam ou tenham 
interesse em vir a desenvolver projetos de índole 
teatral junto de grupos em risco de exclusão social
Inscrição: Exclusiva para AMIGOS PELE 

A SALA DAS ÚLTIMAS 
COISAS ou o exercício 
de (RE)MEMBERING 
(workshop de dança na comunidade)

Madalena Victorino 
e Pedro Salvador
22, 23 e 24 Novembro
Como formar com um grupo de pessoas que 
não se conhece, uma comunidade e prepará-la 
para viver um processo de criação em conjunto, 
em apenas 16 horas? Uma tapeçaria de emo-
ções, ações e sons surgirá numa peça “ à la 
minute” nova e inesperada. Será trabalhada a 
memória do corpo e as múltiplas formas de (re)
membrar aspetos da memória coletiva, afetiva 
e física. As últimas coisas são o que afinal, está 
mais perto de nós.

Intensivo: 16 horas
Horário: Dia 22: 18h–22h / 23 e 24: 10h–13h / 14h–17h 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
Destinatários: Público em geral
Inscrição: 65€ Amigos PELE / 80€ Público em Geral 
(IVA Incluído)

PERCUSSÃO CORPORAL  

Serviço Educativo 
da Casa da Música
23 Novembro
Conhece-te a ti mesmo. Ou melhor, conhece 
o potencial rítmico e sonoro do teu corpo. É 
com cabeça, tronco e membros que se faz esta 
experiência de percussão inteiramente centrada 
no que te é nato. Do estalo de dedos à batida 
do pé, do grito ao beatbox, o corpo inteiro é 
chamado a intervir.

Horário: 14.30–18h 
CACE Cultural
Destinatários: Público em geral
Inscrição: Exclusiva para AMIGOS PELE
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