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A Krisálida, Associação Cultural do Alto Minho, NIPC 513265988, apresenta a seguinte proposta 

para a “PROMOÇÃO DA EXPRESSÃO ARTÍSTICA E CRIATIVA ATRAVÉS DO TEATRO – TODOS À 

CENA” que será desenvolvido ao longo de 2 anos, englobando 3 atividades: 

 

ATIVIDADE 1 – Envelhecimento (Kri)ativo – Avós e Netos  

Público-alvo: idosos, utentes dos Centros de Dia e Lares do concelho de Caminha e 

crianças/netos desses utentes  

Esta atividade pretende levar oficinas de teatro aos centros de dia e lares do Concelho de 

Caminha que depois, em articulação com outras instituições educativas (jardins de infância, IPSS 

ou escolas do 1ºCEB), permita criar uma animação teatral envolvendo estas 2 gerações, de avós 

e netos.  

Estas oficinas, começarão por fazer um levantamento de histórias de vida dos participantes 

idosos e através dessas histórias criar um guião dramático que será representado pelas crianças 

com a colaboração dos idosos. Estes últimos irão construir a componente plástica dessas 

animações, nomeadamente, marionetas de varão que serão as personagens da história.  O 

resultado das oficinas será partilhado entre as instituições participantes numa aproximação e 

identificação entre as diversas gerações da comunidade, facilitadas pela vivência de experiências 

artísticas, nomeadamente teatrais. 

Calendarização e Orçamento:  

- Sessões de 1h00m por semana, em centros de dia/lares do concelho de Caminha – 5 meses de 

oficina para recolha de histórias de vida e construção de marionetas de varão.  

- Sessões de 1h00m por semana, em IPSS/jardins de infância - 3 meses de oficina – Para criação 

da animação teatral com as marionetas pelas crianças e apresentações nos lares e centros de 

dia onde foram construídas as marionetas ou outro local a designar pela entidade adjudicatária. 

Materiais para marionetas, cenografia, figurinos e adereços. Oficinas e apresentações (2 

formadores/atores) – 7500€ 

 

ATIVIDADE 2 – Jovens Kriativos. Construção de Marionetas com lixo  

Público-alvo: crianças em contexto escolar sinalizadas com problemas sociais  

TODAS À CENA é simultaneamente uma ação artística social, cultural e ambiental, que conjuga 

a instância ética e estética, mas também de consciencialização ambiental, sempre no respeito 

pelos sujeitos envolvidos no processo criativo, pelas suas histórias de vida e as suas aspirações. 
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As comunidades são simultaneamente finalidade e condição necessária do processo criativo 

proporcionando uma experiência da pluralidade e a diversidade como recurso criativo e social. 

Nesta atividade de Construção de Marionetas com lixo, será pedido às crianças que recolham 

lixo (das suas casas, das praias, rua, escola, etc.) e que com ele sejam capazes de construir 

personagens (marionetas), que posteriormente, serão usadas na construção de uma animação 

teatral. 

Calendarização e Orçamento:  

Estas oficinas de construção de marionetas e construção de espetáculo com essas marionetas 

ocorrerá nas escolas onde haja crianças sinalizadas, em sessões de 90 minutos, 1 x semana, 

durante os anos letivos 2020/2021 e 2021/2022 em horário extracurricular em estreita 

articulação com o Município de Caminha e com as entidades envolvidas. 

Materiais para cenografia, figurinos, adereços, marionetas e respetivas apresentações - 5000€. 

Ator/formador – 2500€ (1250€ por ano letivo) 

 

ATIVIDADE 3 – Laboratório Kriativo Transdisciplinar “Procura-se Futuro”  

Público-alvo: grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos de todas as idades e de todas as 

freguesias do concelho de Caminha 

Este projeto de caráter comunitário, artístico e cultural pretende fomentar a pesquisa de 

elementos da cultura local através do levantamento e cruzamento de histórias e espaços de vida 

dos seus diferentes participantes. O trabalho artístico na comunidade faz-se por ações que se 

desenvolvem segundo uma estrutura de projeto e com constante carácter de visibilidade 

territorial nos diversos momentos e modalidades de intervenção, a saber: criação da rede de 

participantes, percurso de laboratório teatral, momentos de comunicação em espetáculo ou em 

festa, momentos de retrospeção e verificação. 

Pretende-se assim criar um laboratório transdisciplinar onde todos poderão criar os seus 

interesses no coletivo e participar na construção de uma narrativa coletiva, que se materializará 

em diferentes formatos: texto dramatúrgico, instalação audiovisual, publicação de excertos, 

textos, fanzines, etc… 

Todos trabalharão em prol de um projeto comum que deverá ser apresentado a toda a 

comunidade Caminhense, num circuito pelas freguesias ou inseridos em eventos culturais 

promovidos pelo Município de Caminha. 

Calendarização e Orçamento:  

Este laboratório decorrerá 1 vez por semana, nas 14 freguesias do concelho de Caminha, com a 

duração de 2 horas, durante 20 meses. 

Materiais para instalação, publicações, material técnico, etc. – 5000€. Formadores das diversas 

áreas das artes do espetáculo a trabalhar no laboratório ao longo dos 20 meses - 10000€. 

 

 



Para o conjunto das 3 atividades da ação TODOS À CENA, está contemplada uma verba para 

designer e materiais gráficos – 3000€. 

Nota: Os horários e datas das atividades, bem como os locais serão definidos entre as partes 

envolvidas no projeto, sob a orientação da Krisálida. 

 

Para o desenvolvimento do projeto aqui apresentado, contamos com: 

Coordenação do projeto: Carla Magalhães 

Atores/formadores necessários para a implementação do projeto: Joana Vilar, Nuno J. 

Loureiro, Carla Magalhães, Rui Gonçalves e 1 ator a contratar e artistas de várias áreas a convidar 

para o Laboratório Kriativo Transdisciplinar. 

Materiais para as diversas atividades: todos os necessários à cenografia, figurinos, adereços, 

luz, som e construção das marionetas a desenvolver nas 3 atividades propostas. 

Designer: Ricardo Ferreira 

Materiais gráficos de divulgação das atividades: cartazes, flyers e lonas publicitárias em suporte 

físico e divulgação em suporte digital nas redes sociais e site da Krisálida. Captação fotográfica 

e vídeo do processo criativo e resultados finais.  

 

Sendo a proposta global de 33.000€ (trinta e três mil euros), isentos de IVA ao abrigo do nº 8 

do Art. 9º do CIVA. 

 

Caminha, 18 de fevereiro de 2021 
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