
PROJECTO AMBIENTAL
DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA

12 - 23 agosto

Para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos

ESPAÇO JOVEM

Pegadas de Utopia é um projecto 
cultural e educativo que cruza as 
Artes e o Ambiente e que através 
de dinâmicas comunitárias cria uma 
comunidade de aprendizagem que 
reflecte sobre temas da sociedade 
contemporânea e contribui para a 
criação artística na vila de Monchique, 
desenvolvendo culturalmente o 
território e contribuindo para a 
formação de novos públicos.

O Laboratório das Ideias é um espaço 
de reflexão temática que é transversal 
ao trabalho de pesquisa e criação 
artística. No ano passado foram 
pensados e explorados os temas da 
Sustentabilidade do nosso planeta 
e do movimento de transição global. 
Este ano torna-se evidente a 
necessidade de aprofundar o tema 
da sustentabilidade, desta vez com 
um foco nos desafios mais urgentes 
que a nossa sociedade está a 
enfrentar, como as alterações 
climáticas e a poluição dos oceanos. 
Pretende-se incentivar o activismo 
ambiental e a criação artística em 
espaço público, promovendo a 
mudança de hábitos, no contacto 
com outras realidades para efectivar 
mudanças concretas no estilo de 
vida. A transformação do mundo só 
é possível se o fizermos todos juntos. 
Parece-nos importante dar a conhecer 
os Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável 2030 e incorporá-los 
de forma a consciencializar os mais 
novos que está também nas suas 
mãos desacelerar o aquecimento 
global e salvar o planeta através 

das suas acções individuais e 
comunitárias. Tornarmo-nos cidadãos 
mais activos e pressionar os decisores 
políticos a agir face a esta crise 
climática.

Outro aspecto ligado à acção e 
valorização do território que se 
pretende desenvolver é que este 
projecto educativo esteja afecto 
a uma nova programação cultural 
que está a ser criada – O Festival 
VilaPalco em Agosto de 2019, 
pensada por quatro jovens de 
Monchique – Alice Duarte, Joana 
Cordeiro, Mara Reis e Zé Nunes. 
Este festival visa o cruzamento 
entre as Artes, o Ambiente, a 
Inclusão e o Património, numa lógica 

de valorização da nossa ruralidade, 
das pessoas e acreditando no poder 
que as artes têm para o diálogo e a 
criação de conhecimento. As 
crianças e os jovens estarão com 
artistas em residência durante duas 
semanas, a criar uma performance 
que irá decorrer na vila de Monchique 
na noite de abertura do festival. 
Para além dessa apresentação 
ao público, as crianças e jovens 
interessados integram também a 
equipa VilaPalco, e desenvolvem 
competências em diversas áreas, 
sendo-lhes dada a oportunidade 
de estar dentro da criação de um 
projecto cultural de intervenção 
artística e comunitária.

Coordenação: Joana Cordeiro
Programação: Alice Duarte, 
Joana Cordeiro, Liliana Rodrigues
Produção: Alice Duarte, 
Joana Cordeiro
Laboratório das Ideias: 
Liliana Rodrigues (Associação 
Gerar Oportunidades)
Design Gráfico: Beatriz Varela
Artistas e convidados: Ana Root, 
Ana Pêgo, Alexandra Domingos, 
Ana Raquel Martins, Beatriz Dias, 
Margarida Mestre, Maria Cristina 
Correia, Luísa Lua
Organização: Municipio de 
Monchique, O Monchiqueiro Grupo 
de Dinamização Cultural

Agradecemos a todas as pessoas e 
entidades que nos ajudaram a 
tornar possível este projecto. 
Obrigada também aos nossos 
familiares, amigos e mestres. 
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Organização:

Apoios e Parcerias:



Oficina de Voz e Movimento 
// Ana Root
A voz do movimento ou o movimento 
da voz? Nesta Oficina iremos explorar 
esta combinação da voz num corpo 
dançante. Através de movimentos 
simples, cânticos polifónicos, percussão 
corporal, rituais ancestrais da dança 
intercultural e da expressão livre que 
cada um traz dentro de si.

Desejos para o Oceano 
// Ana Pêgo
A cada hora que passa, mil toneladas 
de plástico vão parar aos oceanos. O 
equivalente a um camião cheio de 
plástico, por minuto! 
Já é tempo de fazermos alguma coisa. 
A consciencialização para a literacia 
dos oceanos é necessária e urgente. 
Como tal, é imprescindível que se 
conheça Plasticus maritimus, uma 
espécie que se apoderou das nossas 
vidas e que agora está em todo o lado 
causando uma infinidade de problemas. 
É importante perceber o que é, de onde 
vem, quais são os impactos da sua 
utilização descontrolada e o que se pode 
fazer para minimizar o problema. E será 
que a brincar conseguimos dominá-la? 
Inspirados em tudo o que já ouvimos 
sobre o fundo do mar, vamos criar seres 
marinhos com peças de plástico encontradas 
na praia. São seres efémeros. Podemos 
fazer e desfazer quantos quisermos, 
as vezes que quisermos e a imaginação 
nos permitir. Deles, ficará apenas um 
registo fotográfico. Por fim, deixamos 
no estendal um desejo para o planeta. 
Ao longo do dia, o estendal vai crescendo 
com os desejos e compromissos de todos 
os participantes.

Eco-Desafio: Alimentação 
sustentável 
// Alexandra Domingos
Para produzir os alimentos que 
consumimos é necessário usar recursos 
do nosso planeta. Existem alimentos 
que são mais amigos do Ambiente que  
outros, por exemplo as frutas que 
crescem nos nossos quintais. Contudo 
existe também um grande inimigo do 
nosso Planeta: o desperdício alimentar. 
Estima-se que um terço de todos os 
alimentos que são produzidos vão para 
o lixo, cerca de 1,3 mil milhões de 
toneladas de alimentos por ano. Vamos 
conhecer a história da nossa heroína – 
A Dieta Sustentável e aprender a 
mantê-la nanossa vida.

Oficina Performativa: Acção - 
Canção - Corpo - Interveção 
// Margarida Mestre
Ponto de partida para a criação da 
Performance a ser apresentada no 
Festival VilaPalco, uma acção poética 
de intervenção. Uma performance 
musical a partir de textos poéticos 
cantados em coro e acompanhada 
pela percussão de instrumentos que 
são tubos de cartão.
As frases cantadas são de teor poético 
e de intervenção ambiental, ou seja, 
um hino à beleza da vida, consciência 
do privilégio de cada elemento e poética 
viva através das vozes.

Oficina de Movimento e 
Site-Specific 
// Beatriz Dias e Alice Duarte
Vamos acordar o corpo! Ouvindo a 
respiração, bocejando, massajando os 
músculos e contando quantos ossos 
temos. 
Vamos encontrar novas formas de andar, 
saltar, rebolar e de fazer o pino.
Vamos dançar até o corpo aquecer e 
suar. Vamos agitar o corpo até baralhar 
as ideias.

Oficina de Meditação e 
Relaxamento 
// Maria Cristina Correia
Meditar é uma prática milenar surgida 
na Ásia que consiste em aquietar a 
mente e o corpo através de processos 
de relaxamento que vão levando a 
pessoa a momentos de serenidade e 
silêncio. A meditação é uma experiência 
única em que cada pessoa tem o seu 
processo individual.
As crianças e jovens têm hoje em dia 
bastantes estímulos externos que 
fazem com que se desconectem 
facilmente de si mesmos e entrem 
num padrão acelerado, repetitivo, 
competitivo, deixando de saberem 
estar parados em silêncio consigo 
mesmos. É por isso que a meditação 
lhes traz uma série de benefícios, 
quando praticada regularmente: 
combate o stress, alivia a ansiedade, 
melhora o sono, reduz a agressividade, 
relaxa física e mentalmente, melhora 
a concentração e foco, ajuda a lidar 
com sentimentos de frustração, medo 
e raiva. A meditação vai dar espaço 
para que possamos parar, respirar e 
conectarmo-nos com o nosso silêncio 
interior, restabelecendo o equilíbrio 
físico, mental e emocional.

Oficina Expressão Corporal 
// Luisa Lua
Nesta oficina, Luisa Lua apresenta 
jogos divertidos e exercícios de dança 
para se aguçarem os sentidos e
imaginação. Enquanto se explora o 
espaço em grupo, a magia do movimento 
nasce na interação com os objetos 
presentes. Dança-se no nosso interior 
e também para os outros, descobre-se 
uma nova forma de olhar o mundo, 
com olhos de artista. Activa-se a 
consciência em relação a si mesmo 
e ao grupo que permite que todos
se expressem de maneira livre e 
autêntica.

Oficina de Soundpainting 
// Ana Raquel Martins
O SoundPainting é uma linguagem 
gestual de composição em tempo real, 
criada e desenvolvida desde 1974 por 
Walter Thompson (músico, compositor 
e pedagogo). Esta linguagem é acessível 
a todos com ou sem conhecimentos 
musicais. 
Numa oficina de SoundPainting, cada 
um exprime e desenvolve a sua 
criatividade e sensibilidade. Inventamos, 
improvisamos e exploramos o mundo 
sonoro e visual através da voz e do 
corpo. Se tiveres um instrumento musical, 
será também muito bem-vindo.
Vem criar música em tempo real!

Criação Artística 
// Alice Duarte, Beatriz Dias, 
Liliana Rodrigues, Joana 
Cordeiro
Criação com as crianças e os jovens 
participantes de uma Performance a 
ser apresentada no Festival VilaPalco 
em torno dos conceitos desenvolvidos 
no Laboratório das Ideias.

semana 1 
12 - 17 agosto 

semana 2 

Espaço Jovem

19 - 23 agosto 

10h - 13h
15h - 18h

23 . 24 . 25
AGOSTO AUGUST 2019

Atreve-te
a participar!

+ INFO E INSCRIÇÕES

// Joana Cordeiro: 
916 102 849
joana.venda.cordeiro@gmail.com

// Alice Duarte: 
926 562 123
aliceduarte1994@gmail.com


