
 
Direção: Manuel Gama 

Interpretação: 15 elementos da comunidade académica & 

Clemência Matos 

Duração Aproximada: 45 minutos 

Horário de Realização: 17h30 [no dia da ação de formação] 

Local de Realização: a definir pelo estabelecimento de ensino 

 

 

   

 

Um Desafio Poético pensado 

para as comunidades 

académicas do ensino 

secundário e universitário e 

para os amantes de poesia… 

Uma atriz desafia alunos, 

professores, pessoal não 

docente e encarregados de 

educação a juntarem-se a ela 

no palco para mergulharem na 

poesia de Sophia… 

Os participantes neste desafio 

poético fazem uma pequena 

seleção de poemas que 

gostariam de ouvir e, como 

contrapartida, a atriz desfia-os 

a ler alguns poemas… 

Com a Obra Poética da Sophia 

de Mello Breyner Andresen 

em cima da mesa, música 

ambiente de Erik Satie e 

projeção de imagens de Júlio 

Resende e de vídeos de 

Clemência Matos e Manuel 

Gama, é criado um ambiente e 

um momento especial e 

descontraído em que a poesia 

da Sophia é o centro das 

atenções… 

 

   

 

Ação de Formação
 

 

 

 

Monitores 

Manuel Gama & Clemência Matos. 

Destinatários 

12 alunos + 1 professor + 1 

funcionário + 1 encarregado de 

educação [a seleção dos membros a 

participar é da responsabilidade do 

dinamizador do projeto no 

estabelecimento de ensino]. 

Duração 

8 horas [2 horas online + 6 horas 

presenciais (10h/13h + 14h/17h)]. 

Local de Realização 

Estabelecimento de ensino [sala 

ampla com cerca de 50 m2]. 

 

 

Estrutura da iniciativa: 

 No mês que antecede a ação de 

formação o guião da performance 

vai sendo construído online de 

forma colaborativa através da 

participação dos 15 elementos da 

comunidade académica que 

enviam os poemas que gostariam 

de ver inseridos no projeto;  

 Quinze dias antes da iniciativa é 

enviado para os 15 elementos do 

grupo o guião final da 

performance para que os 

participantes na ação de 

formação, em colaboração com os 

docentes de língua portuguesa, 

possam efetuar a análise dos 

poemas que vão interpretar; 

 Uma semana antes da ação de 

formação o estabelecimento de 

ensino envia as condições 

técnicas dos locais que 

selecionaram para a performance; 

 No dia da ação de formação o 

trabalho é estruturado em 4 

blocos temáticos [Dinâmica de 

Grupo, Leitura Expressiva, 

Improvisação, Preparação da 

Performance Poética]. 

 

Performance Poética 

 

 

 

 

 

 

 

QUE POEMA DE ENTRE TODOS OS POEMAS? 
Sophia de Mello Breyner Andresen Ação de Formação + Performance Poética 
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3º CICLO – ENSINO SECUNDÁRIO – ENSINO SUPERIOR 



Condições de Adesão 

Que Poema de Entre Todos Os Poemas? 

 
Os estabelecimentos de ensino que pretenderem efetuar marcação do projeto “Que Poema de Entre 

Todos Os Poemas?” devem: 

1. Consultar as condições de adesão e efetuar a reserva através de preenchimento de formulário 

online disponíveis em https://digressao20152016.wordpress.com/ ou contactar telefonicamente a 

Dois Pontos Associação Cultural através do número 919526789 para informar do interesse, tomar 

conhecimento das condições de adesão e efetuar a reserva para a data pretendida; 

2. confirmar a marcação por ofício do estabelecimento de ensino enviado por email para 

reservadebilhetes@gmail.com; 

3. efetuar todas as alterações à marcação com um mês de antecedência da data da ação, podendo 

mesmo ser anulada sem qualquer tipo de penalização para o estabelecimento de ensino; 

 

Realçamos que: 

4. o projeto é composto por uma ação de formação ministrada por um encenador e uma atriz 

destinada a  máximo de 15 elementos da comunidade académica e por uma performance poética 

protagonizada pela atriz e pelos participantes na ação de formação e à qual podem assistir  um 

máximo de 200 membros da comunidade académica; 

5. a ação de formação e a performance poética decorrem em espaços providenciados pelas 

entidades acolhedoras; 

6. o horário das sessões pode ser ajustado aos horários dos alunos; 

7. o custo do projeto (ação de formação + performance) é de 600 EUR [regra geral os 

estabelecimentos de ensino dividem o valor pelos os espectadores da performance]; 

8. o pagamento do valor da marcação deve ser efetuado com, pelo menos, 15 dias de antecedência 

através de transferência bancária ou depósito na conta cujo BPI cujo o NIB é 0010 0000 

26950330001 23; 

9. a anulação de marcações, com menos de um mês de antecedência, por parte dos 

estabelecimentos de ensino dará lugar à cobrança das seguintes taxas: 

a. até 30 dias antes da ação – 25% do valor da marcação 

b. até 15 dias antes da ação – 50% do valor da marcação 

c. menos de 15 dias antes da ação – 100% do valor da marcação 

10. a anulação de marcações, com menos de uma semana de antecedência, por parte da Dois Pontos 

Associação Cultural dará lugar à restituição integral do pagamento efetuado pelo 

estabelecimento de ensino e à marcação de uma nova data para a realização de uma nova ação 

gratuita para o mesmo número de participantes. 

 

 

CONDIÇÕES DE ADESÃO 
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