


 

 
 
DATAS 
19 – 22  DEZEMBRO 2022 
Oficinas Artísticas participantes dos 12 aos 18 anos 
Horário 10:00/12:30 . 14:00/16h:30 
Inscrições gratuitas até 12 de dezembro: 
AQUI ou nos locais indicados: 
 
Arcos de Valdevez | Inscrição na Casa das Artes 
Caminha| Inscrição na Biblioteca Municipal 
Melgac ̧o | Inscrição na Casa da Cultura 
Monc ̧a ̃o | Inscrição na Biblioteca Municipal 
Paredes de Coura | Inscrição na Loja Rural 
Ponte da Barca | Inscric ̧a ̃o nos Serviços de Saúde e Ação Social 
Ponte de Lima | Inscrição na Biblioteca Municipal 
Valenc ̧a | Inscrição na Biblioteca Municipal 
Viana do Castelo | Inscrição na EB2,3 Carteado Mena 
Vila Nova de Cerveira | Inscrição na Biblioteca Municipal 
 

FÉRIAS MUTANTES | OFICINAS SAZONAIS 
As Férias Mutantes constituem momentos de trabalho coletivo 
imersivo, através das práticas artísticas, que permitem o cruzamento 
de experiências e de conhecimentos variados e um forte 
envolvimento dos participantes. Exploramos o “eu”, o “outro”, o “nós” 
e percebemos a identidade como um processo em permanente 
construção. Cada grupo é orientado por um artista educador. 
 

INSCREVE-TE AQUI ATÉ 12 DE DEZEMBRO 
 
Estamos em permanente mudança, mesmo que invisível aos olhos. 
Desde que nascemos, estamos em construção. Somos mutantes. 
Cada pessoa é única. Cada uma tem uma história só sua. Ninguém 
tem uma história igual, e todas importam. Que aborrecido seria o 
mundo se todas as histórias fossem iguais. 



Somos feitos de muitos ingredientes. Alguns fazem parte de nós antes 
mesmo de nascermos. Não pudemos decidir sobre esses ingredientes 
originais, mas depende de nós o que fazemos com eles, bem como a 
escolha de outros. 
Através de diferentes linguagens artísticas, exploramos o “eu”, o 
“outro” e o “nós” e percebemos que todos, em algum momento, nos 
sentimos sozinhos no que pensamos e sentimos. Mas “a solidão a 
dividir por todos dá menos a cada um”… 
Aqui, não queremos ter medo de errar porque errar é uma forma de 
aprender. Houve até um filósofo que disse: “Se as pessoas não 
fizessem por vezes coisas disparatadas, nada de inteligente alguma 
vez se faria”. 
Encontra-nos nas redes sociais: @projetomutantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PONTE DE LIMA | AUDITÓRIO CC RIO LIMA| TEATRO 
JOÃO CRAVO 
Nota biográfica 
Natural do Porto (1991), foi lá que iniciou a sua formação, na Academia 
Contemporânea do Espectáculo, tendo-a concluído em 2013. Começou o seu 
percurso profissional com o TEP e o Teatro do Bolhão. Pelo caminho encontrou-
se com projectos como os da AoCabo, Assédio, Essemble, TNSJ, e com 
criadores como Gonçalo Amorim, Nuno Cardoso. Integrou a Ècole des Maitres, 
em 2018, onde trabalhou com Tiago Rodrigues. No cinema fez, também, 
“Ruptura” de Gonçalo Santos, “Sheila” de Gonçalo Loureiro, “Alvorada” de 
Carolina Neves. 
@cravocardoso 
Sinopse 
Consideraremos o jogo teatral que parta dos corpos no espaço, da 
improvisação. À procura de uma razão de existir em cena tendo a palavra, ou 
do universo temático, não como o lugar de onde partimos mas aquele onde 
queremos chegar. Os actores serão instigados a construir ficções que misturem 
a realidade com a realidade imaginada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO MUTANTES 
O projeto Mutantes está inserido no âmbito da iniciativa Cultura para Todos, promovida pelo 
NORTE2020, e assenta na lógica da inclusão de múltiplas vozes e do empoderamento pela arte. 
Destina-se especialmente a adolescentes, dos 12 aos 18 anos, mas propõe uma abordagem 
sistémica, estendendo-se assim a professores, mediadores e outros interessados em arte e 
educação. 
As ações do projeto vão decorrer nos 10 municípios do Alto Minho e dividem-se em 3 ciclos de 
oficinas: Férias Mutantes (Oficinas Sazonais a decorrer no período das férias escolares), Mutantes 
(Oficinas anuais que acompanharão todo o ano letivo 2021/22) e Rota Mutante, (Oficinas de 
capacitação destinadas especialmente a profissionais que estão em contacto direto com os 
jovens: professores, mediadores e outros interessados). 
O projeto contempla ainda um encontro final, teórico-prático, uma publicação e documentos 
videográficos que refletem o processo desenvolvido ao longo dos dois anos. 

 
 
 
 

 
 
CONTACTOS 
QUARTEL DAS ARTES 
Rua dos Heróis do Ultramar 
4940-529 Paredes de Coura 
+351 251 780 125 
geral@comediasdominho.com 
 
Produção Comédias do Minho 
  
Mariana Abrantes 
mabrantes@comediasdominho.com 
 +351 925 954 772 
  
Liliana Claro 
lclaro@comediasdominho.com 
 +351 925 954 770 
  
www.comediasdominho.com 
  
 

 


