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• RESIDÊNCIA ARTÍSTICA  

(Teatro; Música; Imagem e sonoplastia; Dança contemporânea) 

 

1. Idade mínima para a participação na residência artística é 8 anos. 

 

2. Esta terá lugar em Ponte de Lima entre os dias 18 e 22 de julho. 

 

3. A receção dos participantes na Delegação de Ponte de Lima, terá lugar a 18 de 

julho entre as 10.30 e as 12.30, podendo cada grupo/participante trazer almoço, 

ou solicitar o mesmo no ato de inscrição. 

 

4. Os workshops iniciam no dia 18 pelas 14,30 e terminam no dia 22 com a 

apresentação do resultado final à noite, em formato de espetáculo de rua 

integrado no evento “Percursos da Música” organizado pelo Teatro Diogo 

Bernardes. 

 

5. Cada uma das residências terá uma carga horária de 6 horas /dia (9h30 - 

12h30/14h00 - 17h00, com exceção do dia 18) 

 

6. A participação implica o preenchimento e envio da ficha de inscrição, até dia 30 de 

junho de 2021. Após confirmação de vaga por parte da organização, os 

participantes terão de  efetuar o pagamento de 5,00€ de taxa de 

inscrição/participante até 15 de julho de 2021.  

 

7. Cada participante/instituição deve proceder ao pagamento das refeições, pelo 

seguinte valor apresentado. 
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Refeição Preço 

Almoço/Jantar 6€/refeição 

Lanche manhã / Lanche tarde 1,5€/lanche 

 

8. O almoço será em modo “volante” e realizar-se-á nos locais onde se desenvolvem 

os workshops. A organização fará chegar, em embalagens apropriadas (take away) 

o almoço a todos os participantes que assim o pretenderem. O jantar será 

realizado na Delegação de Ponte de Lima. 

 

9. Cada participante pode manifestar o seu interesse referente aos diversos 

worshops da Residência Artística, priorizando OBRIGATORIAMENTE as suas 

escolhas, que serão respeitadas conforme as vagas. Os Workshops integrados na 

residência artística englobam 4 áreas: Teatro; Imagem e sonoplastia; Música; 

Dança contemporânea. 

 

 

10. Visto tratar-se de uma formação com grande componente prática, os participantes 

deverão trazer vestuário e calçado confortável. 

 

11. A inscrição não inclui qualquer seguro de acidentes pessoais. 
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• ORIENTADORES DOS WORKSHOPS 

 

 

Dança Contemporânea – Andreia Alpuim  

(Bailarina, Criadora, Performer e Professora, Artista freelancer,) 

 

   Natural de Viana do Castelo (1996). Iniciou os estudos em dança no Balleteatro no ano de 2012. Em 

2015, integrou como estagiária o projeto "CriblesLive Porto" de Emmanuelle Huynh para a Companhia 

Instável. Desde 2017 colabora como coreógrafa na companhia de Artes Performativas "Em Movimento" 

da APPACDM em Ponte de Lima. Em 2019 concluiu a licenciatura em Dança pela Escola Superior de 

Dança. Profissionalmente destaca a participação em projetos de Ricardo Machado, Miguel Pereira, 

Flávio Rodrigues e Liliana Garcia. Em 2020 foi assistente de Ensaio da peça de Olga Roriz, "Seis Meses 

Depois". No mesmo ano estreou a peça em co-criação “Ninguém me ensinou olhar” Teatro José Lúcio 

da Silva (Leiria) e Coliseu Porto Ageas (Porto). Em 2021 frequentou a Formação Avançada em 

Interpretação e Criação Coreográfica (FAICC) pela Companhia Instável, (Porto), e estreou o solo em 

colaboração com o artista plástico Joaquim Leal “Ninguém sabe muito bem o que isto é” (Fábrica Braço 

de Prata (Lisboa) e festival ANTRE (Viana do Castelo) Atualmente frequenta o Mestrado em Criação 

Coreográfica e Práticas Profissionais pela ESD, Lisboa. Desde 2022 é membro do Coletivo Artístico 

MADRASTA sediado no Porto.  

 

Sinopse 

 

Partindo do lugar do corpo/movimento livre, durante a residência iremos trabalhar o movimento intuitivo. 

Trazer para o estúdio o corpo, a intuição no seu estado mais cru. A individualidade e a relação com o 

outro serão também um ponto de partida para as explorações. Através da improvisação e ferramentas 

base da dança, espera-se a estimulação da criatividade, descobrindo novos corpos que se movem e 

exprimem. A residência será acima de tudo um lugar de partilha, horizontalidade e sentido de grupo. 
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Teatro – Francisco Braz  

     (Ator) 

 

   Frequentou o Conservatório Nacional (Escola Superior de Teatro e cinema) e a Faculdade de Letras 

de Lisboa – Especialização em estudos de teatro. 

Estreou-se no teatro no ano de 1975 com a Peça “O Encoberto” de Natália Correia com encenação de 

Carlos Avilez no Teatro Maria Matos (Cooperativa Portuguesa de Teatro) dirigida pelo ator Armando 

Cortês. Permaneceu 12 anos neste coletivo como sócio 

fundador tendo participado em todos os espetáculos da companhia quer como ator quer como assistente 

técnico e de encenação. 

   No ano de 1985, a convite de então direção da “CRINABEL” (Cooperativa para a reabilitação e 

integração de jovens e adultos com dificuldades no seu desenvolvimento intelectual) integra o quadro 

técnico da instituição como professor de Atividades Expressivas, onde permanece durante 21 anos 

tendo sido o fundador da primeira companhia de teatro integralmente formada por jovens/adultos com 

dificuldades no seu desenvolvimento global. Participa como ator em várias produções televisivas: Teatro, 

Novelas, séries e programas de rádio. 

   Frequenta vários workshops quer na área da sua formação como ator, quer na área da reabilitação, 

tendo participado como orador convidado em diversos congressos nacionais e internacionais assim 

como em parcerias Europeias ligadas a projetos artísticos na vertente da reabilitação e inclusão. 

Atualmente dedica-se à escrita, agricultura biológica e a projetos pontuais na área do apoio social. 

 

Sinopse 

"A olho nu p'ra não dar nas vistas" 

O atelier de teatro à volta do tema proposto remete para a exploração das subtilezas do movimento que 

não salta à vista, mas que dá nas vistas. 

O desafio deixa a olho nu uma série de caminhos por explorar com o foco no quotidiano à vista 

desarmada.  

Sem rede e às cegas vamos colocar a venda e olhar com os sentidos todos para além das  

vendas que diariamente somos obrigados a colocar. 

Olhar em frente, seguir em frente com os olhos nus e brancos do choro. 
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Vem empreender nesta jornada que não é um ensaio sobre a cegueira porque esse já foi escrito. 

 

Música – Noiserv (David Santos) 

   (Lisboa) 

 

Noiserv, a quem já chamaram "o homem-orquestra" ou "banda de um homem só", tem um percurso 

marcado pela composição e interpretação musical de temas que viajam entre a memória, sonho e a 

realidade. Conta com o bem-sucedido disco de estreia “One Hundred Miles from Thoughtlessness” em 

2008, o EP “A Day in the Day of the Days” em 2010 e em outubro de 2013 editou “Almost Visible 

Orchestra”, distinguido em 2014 como "Melhor Disco de 2013" pela Sociedade Portuguesa de Autores. 

Em 2016 editou o seu disco mais recente de nome “00:00:00:00”. Com mais de 500 concertos em 

Portugal e no estrangeiro, integra uma série de outras colaborações musicais, nomeadamente como os 

You Can’t win Charlie Brown, dos quais é membro fundador. Contribui também para o panorama do 

cinema e teatro nacional, a destacar as colaborações em teatro com Marco Martins, Nuno M. Cardoso e 

Rui Horta, e em cinema com Miguel Gonçalves Mendes e Paulo Branco, entre outros. Em 2018 compôs 

a música original para a nova imagem da RTP1 entre muitos outros projetos. 2019 foi um ano marcado 

pela composição de 4 bandas sonoras, muito concertos e a composição do novo disco "Uma palavra 

Começada por N" editado em setembro de 2020. 

 

Sinopse 

 

Numa oficina de fusão entre artes plásticas e música, será proposto ao grupo a construção de um piano 

gigante. Cada participante, ficará responsável por uma das teclas deste piano, desde a sua construção e 

pintura, até á escolha da nota musical que lhe corresponderá. No final da semana, todos juntos, irão 

tocar uma pequena composição em conjunto. 
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Imagem e Sonoplastia – João Gigante (Phole) 

 

É natural de Viana do Castelo, licenciado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes do 

Porto e realizou o Mestrado em Comunicação Audiovisual (Fotografia) na Escola Superior de 

Música, Artes e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto. 

   Mantém o seu percurso entre a prática das artes plásticas, tendo exposto o seu trabalho em 

diversas exposições. O seu trabalho complementa as diferentes áreas de atuação plástica, como a 

fotografia, o vídeo, a sonoplastia, a instalação e o desenho. Desenvolve também projetos de cariz 

musical onde se destaca o projeto PHOLE. É também, fundador e diretor da Revista PARASITA (com 

Hugo Soares). Colabora com a AO NORTE onde é também coordenador da Oficina de Fotografia. 

Atualmente é docente na área do audiovisual (área científica de Artes, Design e Humanidades) na 

Escola Superior de Educação do IPVC. 

 

Sinopse  

 

   Esta oficina trabalhará a narrativa visual e sonora. No decorrer da formação utilizar-se-ão 

elementos videográficos, trabalhados e pensados com a criação e apresentação de uma 

sonoplastia. Desta forma, durante a oficina, os participantes terão acesso a uma breve apresentação da 

história do cinema e a partir destes domínios conceptuais um desenvolvimento prático para a 

apresentação final. O trabalho assenta no desenvolvimento filmográfico através de conceitos a ampliar 

durante a oficina. Com isto, resultará uma proposta de pensamento e construção: de diálogo entre a imagem 

e o som. 

Pretende-se a criação de um vídeo e da realização da sonoplastia durante a oficina e também ao 

vivo. Desta forma desenvolver-se-á uma performance coletiva que será apresentada em direto no espaço 

do filme-concerto. A multiplicidade dos registos e propostas criadas sublinha este conceito de 

multimeio, de abrangência reflexiva sobre a dimensão prática e a sua relação direta 

com a narrativa cinematográfica e a importância do som como parte do processo de leitura por parte do 

espectador. 
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Conteúdos a explorar: 

 

-  Conceito de imagem e narrativa – apresentação do orientador (necessidade de projetor    e 

sistema de som) 

- Criação do guião, com o seu fecho obrigatoriamente nesse dia. 

  -  Realização de captações em vídeo que farão parte da apresentação. 

-  Montagem dos materiais em vídeo 

-  Criação da sonoplastia para o filme 

- Ensaio para a performance sonora que acompanhará também o 

filme. 

 

 

 

1. Contactos: 

 

CONCEIÇÃO CUNHA (terapeuta ocupacional) 

 

Rua Agostinho José Taveira, 615 - 4990 - 072 Ponte de Lima 

Telefone: 258931500  

Telemóvel: 910303260 / 910303244 

 

 

Email: 

 

crpl.projectos@gmail.com dir-

plima@appacdm-viana.pt 

mailto:crpl.projectos@gmail.com
mailto:dir-plima@appacdm-viana.pt
mailto:dir-plima@appacdm-viana.pt
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• PARCERIAS 

 

Município de Ponte de Lima 
 

Teatro Municipal Diogo Bernardes   

ANACED 

 

 

Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para 

Pessoas com Deficiência 

 

 

Academia de Música Fernandes Fão 

 

 

Distrilima- Supermercados, Lda.  

 
 


