
 

 

GENTES DE TEATRO 

 

SECUNDÁRIO – SUPERIOR 

 
 

UM ACONTECIMENTO DE RUA PARA COMEMORAR O TEATRO… 

Ao longo de um dia (2 sessões de 3 horas cada) um grupo de 15 
pessoas (Jovens e/ou Adultos) vai participar num ATELIÊ DE 
EXPRESSÃO DRAMÁTICA/CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS. 

Durante o Ateliê será feita uma pequena introdução sobre o processo 
de CONSTRUÇÃO DE UM ESPECTÁCULO TEATRAL, sobre o processo de 
CONSTRUÇÃO DE UMA PERSONAGEM e sobre todos os intervenientes 
na CRIAÇÃO E PRODUÇÃO TEATRAL. Depois desta introdução cada um 
dos 15 participantes selecionará uma das profissões envolvidas no 
mundo das artes do palco e será efetuado um trabalho intenso de 
construção da personagem… Na fase final do Ateliê será estruturada a 
Intervenção de Rua… 

Depois de construídas as personagens é altura delas saírem para a 
rua… 

Ao FIM DA TARDE os transeuntes serão completamente apanhados 
desprevenidos quando forem surpreendidos por um grupo de 16 
PERSONAGENS BIZARRAS (quinze Participantes no Ateliê e uma Atriz 
Profissional) a deambular pela cidade e a interagir com eles… 

 

 



Condições de Adesão 
 

GENTES DE TEATRO 

 

Os estabelecimentos de ensino que pretenderem efetuar marcação do projeto 

“Gentes de Teatro” 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 de rua protagonizada 

pela atriz e pelos participantes na ação de formação; 
5. a ação de formação decorre em espaços providenciados pela entidade 

acolhedora; 
6. o horário das sessões pode ser ajustado aos horários dos alunos; 
7. o custo do projeto (ação de formação + performance) é de 450 EUR; 

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.  
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