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VISITAÇÕES 2021: 
LIBERDADE



PROGRAMA
14:00-15:30
CONVERSA COM ALUNOS,  
PROFESSORES E ARTISTAS
16:00-19:30
TRÊS SESSÕES DE ESCAPE ZOOM
(RESERVADAS A PARTICIPANTES)

14:00-19:00
APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS  
DAS ESCOLAS

24 DE ABRIL 
ZOOM

25 DE ABRIL 
tnsj.pt

ESCOLAS PARTICIPANTES

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CLARA DE RESENDE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
DR. JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS
COLÉGIO EFANOR
ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE 
ESCOLA BÁSICA DE JOVIM E FOZ DO SOUSA 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DOMINGOS CAPELA
ESCOLA DE COMÉRCIO DO PORTO
ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO 
ESCOLA SECUNDÁRIA SENHORA DA HORA
INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM

COORDENAÇÃO ARTÍSTICA

NUNO M CARDOSO 
COM AFONSO SANTOS, DIANA SÁ, FLORA MIRANDA, 
ISABEL CARVALHO, NUNO PRETO, OLINDA FAVAS, 
LEONOR WELLENKAMP CARRETAS
COORDENAÇÃO

LUÍSA CORTE-REAL  
COM TERESA BATISTA, CARLA MEDINA
PRODUÇÃO 

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO



Asas que nos libertam
luísa corte-real

A terceira edição de Visitações faz-se do contributo de 191 
alunos, do 5.º ao 12.º anos, de 11 escolas do ensino básico, 
secundário e profissional do Porto, Vila Nova de Gaia, 
Espinho, Gondomar e Matosinhos. São crianças e jovens 
provenientes de clubes de teatro e de turmas, a viverem a sua 
primeira experiência de teatro, ou a ensaiarem uma vez mais. 
Cada grupo trabalhou a partir de um texto ou escreveu um 
guião original, ou contou com o apoio de um artista para 
contar a sua história, a partir de improvisações online. Quase 
todas as sessões aconteceram através das plataformas digitais, 
tal como estas apresentações, que deveriam ter lugar este fim 
de semana no Mosteiro de São Bento da Vitória. Foi teatro 
o que estiveram a fazer? Não sei, talvez nem seja assim tão 
importante a resposta. Face às condições adversas, cada grupo 
construiu um projeto à sua medida e desejo, com  
a imprescindível orientação de artistas e professores.

“O que é ser livre? Temos tempo para a liberdade?” “Prefiro 
asas que me libertem.” Partilha, imaginário, descoberta, 
transformação, desafios, aventura, verdade, liberdade, 
socialização: questões e palavras soltas resgatadas aos textos 
das escolas, escritos por professores e artistas. Acrescento 
estas: criatividade, capacidade de adaptação, tolerância e 
resiliência. E um desmesurado orgulho nestes jovens e nestes 
adultos com quem temos o privilégio de trabalhar. 

Ser livre neste Visitações significou decidir o que fazer 
e como fazer: desistir ou não desistir, ligar a câmara ou 
desligá-la, escrever textos originais ou partir de textos 
já escritos, ou mesmo dispensá-los. Foram escolhas 
individuais, mas também coletivas, porque um trabalho de 
grupo implica o foco no outro. 

Vale a pena ouvir o que alunos, professores e artistas têm 
para nos dizer e mostrar, assistindo à conversa no dia 24 e 
à transmissão dos seus vídeos no dia 25 de abril. Não é por 
acaso que celebramos este Visitações no dia da liberdade.

Aos alunos que participaram, um agradecimento especial. 
Este projeto só faz sentido com a sua envolvência. Sem 
o empenho e a dedicação dos artistas envolvidos, sob a 
coordenação de Nuno M Cardoso, e dos professores – que 
somam este desafio ao que já dão à comunidade escolar –, 
este projeto, particularmente exigente nesta edição, não seria 
possível. 

Obrigada a todos!



LIBERDADEs
nuno m cardoso

Numa das sequências do filme O Fantasma da Liberdade, de 
Luis Buñuel, uma das personagens recebe um telefonema a 
comunicar que a sua filha Aliette desapareceu do recreio e não  
a encontram em parte alguma. Os pais dirigem-se apressadamente  
à escola e o pai, preocupado, critica a supervisora pela negligência. 
“Mas estou aqui”, diz a pequena Aliette, sentada na sala de aula. 
É imediatamente silenciada pela mãe, que a relembra de não 
interromper os adultos quando estes estão a falar. A professora faz 
a chamada, a que a criança responde. “Estava precisamente ali na 
última vez que foi vista”, diz a professora. Os adultos continuam 
preocupados à sua procura, como se a pequena Aliette ali não 
estivesse, levando-a à esquadra da polícia para denunciar o seu 
desaparecimento. Nesta situação surreal, Buñuel evidencia e 
critica a ausência de voz das crianças na sociedade, uma das suas 
múltiplas visões do fantasma da liberdade.

Vivi, desde que me lembro, sempre em liberdade. Sinto-a como 
um privilégio e uma responsabilidade. O privilégio de ser livre 
tem de ser partilhado, pois não existe liberdade sem igualdade, 
e a maior liberdade só se realiza em justiça, na mais perfeita 
igualdade política, económica, social e de direitos. A liberdade  
é também, acima de tudo, o direito à diferença.

Neste Visitações, cujo tema é a liberdade, foi estabelecida logo 
à partida a metodologia para ouvir e dar voz a estas crianças e 
a estes jovens. Na primeira visita a cada uma das onze escolas, 
colocámos as mesmas três questões a cada um destes 191 jovens 
entre os 10 e os 21 anos:

O que é a liberdade para ti?
Que regras ou leis consideras absurdas?
Se mandasses, que regra ou lei implementavas 
imediatamente?

Pedimos para escolherem e responderem a uma das perguntas. 
As respostas, muito diversas, abriram portas para desenhar 
cartografias e abordar outros conceitos, como poder, respeito, 
responsabilidade, confiança, independência, consciência, 
igualdade… Ao esboçarmos cartografias, tentámos construir um 
espaço de experiência e de singularidade, onde a imprevisibilidade 
é constante, operando a partir da expressão e do afeto, para 
provocar a transformação do indivíduo. A liberdade, segundo 
Kant, é também fazer algo sem uma razão para o fazer. Da utopia 
de um mundo de igualdade e livre, tentámos na contrariedade 
trabalhar várias heterotopias e propor um fórum. Desenhar 
estratégias de partilha e de poder, descobrir o universo do outro, 
as referências, os gostos e as preocupações. Desenhar mapas 
pessoais do passado e do futuro, dos desejos e das ambições, dos 
medos e das inseguranças. Estimular a curiosidade e a confiança, 

sugerir dinâmicas potencialmente interessantes, propor  
a mudança. Trabalhar a motivação, encorajar a participação, 
evitar a obrigação, sublinhando precisamente o próprio tema, 
liberdade, para fazer ou não fazer. Trabalhar a consciência e o 
corpo, a empatia, a compaixão, estimular a criatividade, para 
estar mais apto a dar respostas a um mundo em mudança. 
 
Os tempos não foram fáceis. Pelo contrário! Tudo concorria 
para a distância, para a incapacidade do contacto, do toque, 
essenciais ao trabalho teatral com o corpo e em grupo, ao 
conhecimento e à consciência de si e do outro. A distância e a 
mediação através de ecrãs são debilitadoras da capacidade de 
chegar ao outro, de tocar no outro, de construir uma verdadeira 
empatia. É também condicionadora da liberdade. E para se ser 
feliz tem de se ser livre. E para se ser livre é necessário vencer 
a vergonha, a culpa, o medo, o sofrimento, a apatia, a raiva e o 
orgulho. Para se ser verdadeiramente livre tem de se ter coragem 
e consciência. O ato de criação é um ato de liberdade, de 
coragem e de construção de consciência. É um ato de rebelião, 
logo um dom para o futuro. Nem todos serão grandiosos para 
mudar o curso da História, mas cada um de nós pode agir e 
mudar o seu meio e fazer pequenas revoluções. Nos pequenos 
gestos, que moldam hábitos e comportamentos. E a totalidade 
dessas ações escreverá a História desta nova geração. Começar 
em ti próprio e no ecossistema que te rodeia. Quem sou? O que 
quero. O que gosto, o que não gosto. O meu passado, o que me 
afetou. O meu futuro, o que sonho, o que posso construir, o 
que posso mudar. O que sei e o que não sei. O futuro é destas 
crianças e destes jovens. E eles estão aqui para nos falar, para 
nos dizer que têm voz e que estão aqui para ser ouvidos! Vão 
dizer-nos o que sabem e o que não sabem, vão revelar-nos as 
suas inseguranças e medos, e explicar que isso é natural, e vão 
lembrar-nos do que não gostam e esclarecer-nos do que gostam, 
do que é ser livre. E é nosso dever e responsabilidade ouvir e 
partilhar o privilégio da liberdade.

E como a luta pela liberdade é partilhada, quero agradecer 
uma vez mais a toda a equipa do Visitações: coordenadoras, 
artistas, técnicos, professores, editores, criativos e inspiradores. 
Pela corresponsabilidade enorme e generosa em criar, persistir, 
educar, iluminar e descobrir caminhos em conjunto.

Finalmente, quero felicitar estas bravas e estes bravos jovens 
por não desistirem, mesmo na adversidade, por terem a coragem 
de continuar a lutar pela liberdade e por um mundo melhor.  
E mesmo na ignorância e no medo do futuro deste mundo, 
sabem que o querem diferente, possível, radioso, belo e livre! 



Nós estamos mesmo no princípio, vê tu. 
Como antes de tudo. Com 
Mil e um sonhos atrás de nós e 
Sem ato.

No âmbito da disciplina de Teatro Musical (regime integrado) da Academia 
de Música de Costa Cabral, tem sido desenvolvido um trabalho de construção 
de narrativas e de imagética a partir de obras de referência do repertório 
musical erudito. Esta abordagem tem o objetivo de proporcionar um espaço, 
aberto e criativo, de partilha de práticas associadas à interpretação musical, 
recorrendo a diversas formas de expressão artística. A partir de As Quatro 
Estações de Vivaldi e de textos poéticos de Rilke, desenhámos, a várias mãos, 
o imaginário que representa a materialização de uma interpretação narrativa 
desta obra musical e da sua relação com a temática da liberdade. 
Na imaginação de cada um, habita um grupo de meteorologistas que fazem  
a previsão do tempo através da música e da palavra. A interpretação do tempo 
é livre e as estações são paisagens que fazem as mesmas perguntas: o que é ser 
livre? Temos tempo para ser livres? 
Uma coisa sabemos: é que, apesar de termos estado privados da liberdade de 
nos olharmos nos olhos, não desistimos de construir um mundo onde cabem 
a música, o teatro, as quatro estações, o futuro, um nobel e mil e um sonhos 
atrás de nós. 

ALUNOS

ANDRÉ CARDOSO, ARTUR TERESO, 
CAROLINA CABAUD, CLARA LACERDA, 
CLARA MATA, DIOGO VIDIGAL,  
DUARTE MARTINS, EDGAR MOUTINHO, 
EMÍLIA GONÇALVES, FRANCISCA 
CEPEDA, FRANCISCO BAPTISTA, 
FRANCISCO DIAS, GABRIELA VIEIRA, 
LEONOR MARTINS, MARIA LUÍSA 
FERNANDES, MARTA MESQUITA, 
MIGUEL MAIA, PEDRO BRANCO,  
RAFAEL PEREIRA, RITA ANTUNES, 
RODRIGO VIDIGAL
PROFESSORES

CATARINA SILVA, ELIANA VERÍSSIMO
ARTISTA

ISABEL CARVALHO
DESENHO DE LUZ

NUNO GONÇALVES
GRAVAÇÃO

FÁBIO COELHO (NO MSBV)
EDIÇÃO

FÁBIO COELHO, HENRIQUE QUEIRÓS
DUR. APROX. 

30'

A PARTIR DE RAINER MARIA RILKE/ANTONIO VIVALDI

AS 4 ESTAÇÕES  
DA LIBERDADE

14:00 ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
10-14 ANOS | 5.º AO 9.º ANO 



Provavelmente é de certeza um espetáculo, que é de certeza um 
filme, que é de certeza o espelho de uma série de encontros e de 
partilhas. Encontros que partiram de teatros improváveis feitos 
a partir de e com a casa de cada um. Sempre com uma única 
obrigação: liberdade de imaginação.

ALUNOS

ANA FILIPA PEREIRA, ANA LUÍSA 
SANTOS, BEATRIZ SOUSA,  
FABIANA CARDOSO, FRANCISCO 
GOMES, HELENA PEREIRA,  
INÊS ROCHA, LARA LOPES,  
LUCIANA FÉLIX, MAFALDA PEREIRA, 
MARIA INÊS CAMPOS, NATACHA 
SOUSA, RODRIGO RODRIGUES
PROFESSORA

LÍGIA OLIVEIRA
ARTISTA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO

NUNO PRETO
DUR. APROX. 

22'

A PARTIR DE IMPROVISAÇÕES DOS ALUNOS

14:30 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DOMINGOS CAPELA
11-12 ANOS | 6.º ANO | GRUPO INFORMAL DE TEATRO

PROVAVELMENTE



A temática da liberdade surge no projeto Visitações como uma dimensão 
simbólica do caminho a percorrer, com o propósito de motivar os alunos 
envolvidos. A partir da apresentação do tema fomentou-se um ambiente 
de descoberta de grupo, ao longo do qual foram criados textos, super- 
-heróis e super-heroínas. Na diversidade de cada personagem, a liberdade 
surge como um desejo de transformação e de mudança. Seguir essa 
conceção significou, para todos os envolvidos, reconstruir a experiência 
vivida e descobrir novas realidades, nas quais o olhar de cada aluno 
procurou desafiar um pouco as evidências, para incitar à aventura…
Numa altura em que estamos privados das liberdades a que nos 
habituáramos, surgiu o momento de explorar a imaginação como veículo 
para sair das quatro paredes. Cada aluno e aluna ousou experimentar, 
através da sua própria forma de ver o mundo, a criação de um mundo 
perfeito. O teatro levou à utopia e a utopia levou à esperança de um 
mundo que nunca tivemos.

ALUNOS

ALEXANDRA CRUZ, ANA LIMA, ANA 
SILVA, ANDRÉ SILVA, ANDREIA 
ALMEIDA, BEATRIZ SILVA, CÁTIA 
BARROS, DIOGO MARINHO, FILIPE 
SILVA, INÊS CABRAL, LEONARDO 
SOARES, LETÍCIA SANTOS, LUANA 
SANTOS, MARGARIDA SOUSA, 
MATILDE RIBEIRO, RAFAEL PINTO, 
RODRIGO ALVES, RODRIGO MOREIRA, 
TIAGO PINTO, TOMÁS DIAS
PROFESSORA

FLORBELA FERREIRA
ARTISTA

DIANA SÁ
GRAVAÇÃO E EDIÇÃO

PEDRO FARATE
DUR. APROX. 

15'

15:00 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE GONDOMAR 
ESCOLA BÁSICA DE JOVIM E FOZ DO SOUSA
12-13 ANOS | 7.º ANO

EU POSSO SER  
O QUE EU QUISER E 
EU QUERO SER LIVRE
A PARTIR DA DISCUSSÃO DA IDEIA DE LIBERDADE  
E DO CONTRIBUTO DE CADA UM



Mais vale asno que me leve do que cavalo que me derrube, mas eu prefiro 
asas que me libertem propõe uma interseção entre o universo dramático da 
Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, e a temática do projeto Visitações 2021: 
Liberdade, fazendo ecoar os conflitos geracionais, os problemas e desafios da 
adolescência e os meios de alcançar a(s) liberdade(s). 
Este corpo de trabalho resulta da apropriação da obra pelos alunos, da 
ponte entre as palavras do texto vicentino e as formas artísticas e os diversos 
materiais produzidos. 
Foi com o crescimento da motivação e do envolvimento dos alunos que fomos 
construindo nas aulas de Português estas Visitações à distância. Instigámos 
debates e dinâmicas ao longo das sessões, confluindo e divergindo tempos e 
pensamentos, potenciando o espírito crítico e a capacidade de argumentação. 
Questionámos o conceito de liberdade, as regras sociais abusivas ou absurdas, 
e procurámos alternativas. Refletimos sobre preguiça, aparência, dar voz, 
futuro, maturidade, confiança, respeito, independência e responsabilidade. 
Num período tão conturbado como o que estamos a viver, procurámos 
escapes, mensagens de liberdade para o “eu” futuro – contributos de cada 
aluno para o mosaico colaborativo do projeto –, e incitámos pequenas 
revoluções, transformações que cada um pode operar em si e no mundo, 
partindo deste desafio: “Quais são as asas que te libertam?”

ALUNOS

ALEXANDRA COELHO, BEATRIZ 
LEÃO, BEATRIZ TEIXEIRA, CAROLINA 
SILVA, DIOGO FERNANDES, EDUARDO 
DUARTE, GONÇALO LOUREIRO, 
IARA BERNARDO, INÊS LEITE, INÊS 
OLIVEIRA, ISABEL MOREIRA, JÉNIFER 
ROCHA, LUANA SANTOS, MARIA 
CARVALHO, MARIA FERREIRA, MARTA 
MACHADO, MIGUEL MARINHO, NUNO 
GOMES, PEDRO SAMPAIO, TIAGO 
PEREIRA, VASCO OLIVEIRA
PROFESSORA

DIANA MESQUITA
ARTISTA

OLINDA FAVAS
EDIÇÃO

OLINDA FAVAS, A PARTIR DOS 
CONTRIBUTOS VÍDEO DOS ALUNOS
DUR. APROX. 

20'

A PARTIR DE A FARSA DE INÊS PEREIRA, DE GIL VICENTE

MAIS VALE ASNO QUE ME LEVE  
DO QUE CAVALO QUE ME DERRUBE, 
MAS EU PREFIRO ASAS  
QUE ME LIBERTEM

15:30 ESCOLA DE COMÉRCIO DO PORTO
15-18 ANOS | 10.º ANO | TURMA DO CURSO PROFISSIONAL  
DE TÉCNICO OPERACIONAL DE TURISMO



Chegada a altura de realizar a inscrição na grande aventura que é o 
Visitações, nunca existiu, por parte da escola, qualquer hesitação quanto 
à importância de participar neste projeto. Já tínhamos a experiência do 
ano anterior e sabíamos que este ano traria, por motivo de força maior, 
alterações, impedimentos e ajustamentos à realidade dos nossos dias. Não 
importa. Não nos importámos. 
O projeto Visitações vai para além de todos os constrangimentos, de todas 
as realidades adaptadas, porque é feito por pessoas e para pessoas. As 
relações que se estabelecem são parte da riqueza que o constitui, porque a 
arte, quando se une a um projeto educativo, dá-lhe uma outra dimensão. 
Independentemente da distância que as plataformas colaborativas impõem, 
a partilha e o crescimento individual e coletivo acontecem. E isso é uma 
imensa alegria.
No nosso caso, todo o percurso se transformou numa caminhada de 
descoberta, de partilha e de “ginástica” criativa. Explorar a palavra liberdade 
e crescer com ela. O processo nunca será suplantado pelo produto final. 
Obrigada ao Centro Educativo do TNSJ. Obrigada ao Afonso Santos, 
um verdadeiro companheiro de viagem e de aventuras. Agradecimento 
extensivo à professora Sónia Barbosa e às jovens alunas envolvidas, pela 
entrega e diversão que incutiram a cada uma das sessões.

ALUNOS

ANA BEATRIZ FIGUEIRA, ANA 
CAROLINA MALAFAIA, ANA LUÍSA 
ROCHA, ANA MARIA MOTA,  
ANA RITA COSTA, BEATRIZ 
ALEXANDRE, CATARINA FERREIRA, 
CATARINA MORAIS, DANIELA COUTO, 
DIANA FERREIRA, ELZA DUARTE, 
FABIANA FERREIRA, FILIPA DIAS, 
 INÊS GONÇALVES, INÊS RAMOS, 
LUANA BENTO, LUANA MOREIRA, 
LUANA RESENDE, MARIA INÊS COSTA, 
MARIA INÊS SIMÕES, MARIANA 
LOPES, MARIANA MOREIRA,  
MARIANA PINTO, RAQUEL SIEGHOLD, 
TÂNIA DANIELA SANTOS
PROFESSORA

SÓNIA BARBOSA
ARTISTA

AFONSO SANTOS
EDIÇÃO

SÓNIA BARBOSA, A PARTIR DOS 
CONTRIBUTOS VÍDEO DOS ALUNOS
DUR. APROX. 

30'

PARTE 1: O PEDAÇO QUE FALTA, A PARTIR DA OBRA DE SHEL SILVERSTEIN 
PARTE 2: COISAS SOBRE A LIBERDADE, CRIAÇÃO COLETIVA

A MINHA LIBERDADE  
NÃO É IGUAL À TUA… OU É?

16:00 ESCOLA SECUNDÁRIA DA SENHORA DA HORA
15-18 ANOS | 10.º ANO |  TURMA DO CURSO PROFISSIONAL 
DE TÉCNICO DE AÇÃO EDUCATIVA



Neste Tribunal Bananalista, cria-se um espaço onde o ato de “julgar” 
se torna banal. Todos os que entram em cena neste ecrã são julgados 
ou julgam alguém. Quem por aqui passa valida a veracidade do que 
profere com a promessa: “Julgo jurar a verdadeira verdade.”
Apresentam-se argumentos e contra-argumentos para devolver a 
liberdade a cada um dos réus. “Devo ser libertado porque…”: este foi 
o ponto de partida de personagens surreais, situações absurdas  
e cómicas, que o grupo de jovens criativos agarrou como um suspiro  
de liberdade, num momento em que todos se sentiam prisioneiros 
dos ecrãs. 
Mas, afinal, quem tem o poder de decidir a nossa liberdade e de  
julgar os nossos atos? Neste primeiro julgamento online, tudo  
é posto em causa.  
O simples ato de comer uma banana pode ser condenável?

ALUNOS

AMANDA KONDRAT DA FONSECA 
COSTA, CRINA LOREDANA SARGU, 
FRANCISCO MANUEL CARVALHO 
DE ALMEIDA FERREIRA, HUGO 
MANUEL DE CASTRO E SOUSA, 
INÊS MOREIRA FIGUEIRINHAS 
COSTA, MAFALDA LOPES CABRAL 
VASCONCELOS DA GAMA, MARIA 
ANA DA SILVA BANDEIRA, MARIA DE 
ALMEIDA SAMPAIO MENDES, MARIA 
FRANCISCA ROXO ARAÚJO PAIVA 
BAPTISTA, MIGUEL DE ALMEIDA 
SAMPAIO MENDES, NINA DA COSTA 
MOREIRA
PROFESSORA

CÁTIA LOPES
ARTISTA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO

NUNO PRETO
DUR. APROX. 

20'

A PARTIR DE IMPROVISAÇÕES DOS ALUNOS

16:30 COLÉGIO EFANOR
10-13 ANOS | 5.º, 6.º, 7.º ANO | CLUBE DE TEATRO

TRIBUNAL BANANALISTA



O teatro tem um papel importante na vida dos alunos, uma vez que, 
sendo devidamente utilizado, contribui para o desenvolvimento da 
criança e do adolescente como um todo, despertando o gosto pela 
leitura, promovendo a socialização e, principalmente, potencializando 
a aprendizagem dos conteúdos propostos pela escola. Além disso, 
possui caráter lúdico e, sendo uma forma de lazer, torna-se uma 
poderosa ferramenta para o desenvolvimento social, intelectual e 
cultural do aluno.
Neste sentido, aderimos entusiasticamente ao projeto Visitações e à 
proposta de uma “viagem” pela liberdade, tendo como veículo a obra 
de Afonso Cruz, A Cruzada das Crianças. Os alunos responderam com 
regozijo a este convite, colaborando ativamente nas diferentes sessões. 
O resultado é uma peça participada por todos, narrando em vários 
quadros a defesa dos direitos das crianças, com manifestações junto de 
várias entidades, de um modo como só as crianças sabem fazer.

ALUNOS

AFONSO TEIXEIRA COUTO PAIVA DE 
CASTRO, ANA DA COSTA CRUZ,  
ANA MADEIRA LEITE MENDES ALVES, 
DIOGO PINTO TEIXEIRA E MELO, 
DIOGO MAGALHÃES SANTOS,  
ELIANA LOPES DOS SANTOS DIONÍSIO, 
LAURA BORGES ASCENSÃO,  
MARIA MADALENA MARTINS VIEGAS, 
MARIANA BARBOSA MESQUITA, 
NÁDIA SOFIA SILVA PINTO
PROFESSORES

ANA MARTA LOPES,  
TERESA CARVALHO, LUÍSA MAIA
ARTISTA

FLORA MIRANDA
GRAVAÇÃO E EDIÇÃO

FÁBIO COELHO
DUR. APROX. 

20'

A PARTIR DE A CRUZADA DAS CRIANÇAS, DE AFONSO CRUZ

A CRUZADA 
DAS CRIANÇAS

17:00 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS
10-12 ANOS | 5.º E 6.º ANO | CLUBE DE TEATRO



ALUNOS

EVA MOREIRA, FRANCISCO 
RODRIGUES, INÊS BRITO,  
INÊS DEMÉTRIO, JOÃO MOREIRA, 
MARIA DA LUZ MOURA, MARIA  
PEDRO JACINTO, RITA AZEVEDO
PROFESSOR

PAULO FERREIRA
ARTISTA

ISABEL CARVALHO
GRAVAÇÃO E EDIÇÃO

FÁBIO COELHO
DUR. APROX. 

20'

A PARTIR DE O NARIZ, DE NIKOLAI GÓGOL

17:30 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CLARA DE RESENDE
11-21 ANOS | CLUBE DE TEATRO CLARA DE RESENDE

O NARIZ
“O assessor de colégio, Kovaliov, acordou bastante cedo, […] 
mas, para seu grande espanto, viu que no sítio do nariz havia 
um espaço sem nada!”

Partindo deste acontecimento surpreendente, Gógol apresenta-
-nos uma situação no mínimo caricata, mas seguramente 
surreal. A vida troca-nos as voltas e neste momento estamos a 
viver uma situação que pareceria, se a tivéssemos imaginado há 
algum tempo, impossível. Também nós nos deparamos com um 
espaço sem nada. As liberdades mais comezinhas, que tão pouco 
valorizamos quando as possuímos, encontram-se estranhamente 
condicionadas. As janelas assumiram uma forma virtual e voltar 
a habitar a sala de ensaios parecia uma miragem, um sonho como 
o de Kovaliov.
Quando essa possibilidade finalmente se concretizou, a liberdade 
fez-nos levantar de um salto e correr mais rápido do que um 
atleta, com a sensação boa de quem cheira um pão acabado de 
fazer. Se Gógol voltasse ao nosso mundo, certamente pensaria: 
Que estranho! Onde param os narizes de todos? Será que a 
liberdade que o nariz de Gógol assumiu, ao abandonar o seu 
posto, era apenas uma metáfora para a libertação que este ansiava 
para si mesmo?



Um clube de teatro. Onze adolescentes. Um projeto sobre 
a liberdade. A “liberdade indivisível” de que fala a filosofia 
Ubuntu, a mesma que diz: “Eu sou porque tu és” (livre). “Hoje 
estamos aqui para vos falar. Hoje estamos aqui para ser ouvidos. 
Para dizer que estamos aqui e que temos voz.” 
Somos o Contra-regra, clube de teatro que existe há 17 anos 
na Escola Secundária Inês de Castro. É o nosso terceiro 
Visitações. Somos alunos do 9.º ao 12.º anos. Lemos o texto 
Ponto da Situação, de Tim Etchells, que nos inspirou a soltar a 
nossa voz para falarmos das coisas que nos preocupam, do que 
conhecemos e desconhecemos do(s) outro(s) e do mundo, dos 
nossos medos e sonhos. Estivemos online durante 3 meses,  
e aproveitámos esse tempo para, em conjunto, escrever o texto 
que agora apresentamos, num formato adaptado a esta época 
estranha em que vivemos. Temos saudades dos abraços e dos 
sorrisos. E do público.

ALUNOS

ALEXANDRA TEIXEIRA,  
CLÁUDIA ALVES, HELENA CARVALHO, 
JOÃO RIBEIRO, LEONOR FERREIRA, 
MARIA CATARINA DIOGO, MARIA 
INÊS COSTA, MARIA INÊS MOREIRA, 
MARIA JÚLIA FRANÇA, MARIA SECO, 
MARIANA PINTO
PROFESSORA

JOANA FÉLIX
ARTISTA

NUNO M CARDOSO
DESENHO DE LUZ

NUNO GONÇALVES
GRAVAÇÃO

FÁBIO COELHO (NO MSBV)
EDIÇÃO

FÁBIO COELHO, HENRIQUE QUEIRÓS
DUR. APROX. 

30'

TEXTO ORIGINAL DOS ALUNOS

EU SOU, NÓS SOMOS:  
LIBERDADE

18:00 ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO 
14-18 ANOS | 9.º AO 12.º ANO | CLUBE DE TEATRO



A liberdade é muito diferente nas várias fases da nossa vida. Em 
bebé, temos uma imensa liberdade dentro de um espaço pequeno. 
Em criança, esse espaço vai-se dilatando para a creche ou para a 
casa dos amigos e primos. Na adolescência, o “raio” de liberdade 
começa a expandir-se, mas a época mais conturbada é, sem 
dúvida, a passagem para a idade adulta. Quando se vislumbra 
uma majestosa janela de liberdade, aparece uma outra carregada 
de responsabilidades.
Tendo como inspiração Ponto da Situação, de Tim Etchells, os 
alunos escreveram os seus vários olhares sobre a liberdade, para 
melhor entenderem o mundo e o renovarem, com sentido crítico, 
partilha, outros saberes e experiências.
Os encontros, durante o confinamento, foram acontecendo em 
crescendo, feitos de conversas, palavras, língua materna e anglo- 
-saxónica, expressões, traços, desenhos, cores, ícones, tipografias, 
paginações e gestos, muitos gestos, passos, caminhadas, respiração, 
músicas, risos e gargalhadas. Tudo isso revelando o comum desejo 
de poder trabalhar a verdadeira liberdade. E daqui a 20 anos  
vai valer a pena recordar e continuar a olhar para a vida  
em liberdade.

ALUNOS

ANA MARGARIDA AGUIAR MATEUS, 
ANA SOFIA DA SILVA FERREIRA, 
ANDRÉ JORDÃO OLIVEIRA, BÁRBARA 
SOARES SILVA, BEATRIZ DA SILVA 
FLORIM MOREIRA, BEATRIZ SANTOS 
BARROSO, BRUNA FILIPA SOLEDADE 
MELO, CATARINA ALEXANDRA LEAL 
BARROS, CLARISSE SOTTOMAYOR 
HILLIOU, DIOGO MARTIM DE JESUS 
PEREIRA MACEDO E CUNHA, EVA 
SOFIA SILVA DE SOUSA, FILIPA 
ALEXANDRA LEITE DE CASTRO, 
FRANCISCO DANIEL MOREIRA 
TEIXEIRA DA ROCHA, GONÇALO 
MOTA SILVA NASCIMENTO, JÉSSICA 
FERNANDA FREIXO NEVES, JOANA 
FILIPA BRITO PIMENTEL, JOÃO 
PEDRO MAGALHÃES LOURENÇO 
FREDERICO, LUCAS CAMPOS 
MARTINS MENDES DOS SANTOS, 
LUÍS MIGUEL LOPES GOMES, MAIA 
FLORENCE LEVI NUÑEZ, MARGARIDA 
MENDES SOUSA, MARIA PEDRO DA 
CRUZ GONÇALVES, MATILDE DOS 
SANTOS CORDEIRO TÁTÁ, RAPHAELA 
SOUZA MELO, RICARDO MIGUEL 
MAIA PRATA, SOFIA SANTARÉM 
PEREIRA DA SILVA 
PROFESSORES

ALEXANDRA COSTA, ALEXANDRA 
TINOCO, PEDRO MOREIRA, JOANA 
ARAÚJO, LA SALETTE MOREIRA, 
RAQUEL MORAIS, SARA LOPES
ARTISTA

FLORA MIRANDA
DESENHO DE LUZ

NUNO GONÇALVES
GRAVAÇÃO

FÁBIO COELHO (NO MSBV)
EDIÇÃO

FÁBIO COELHO, HENRIQUE QUEIRÓS
DUR. APROX. 

30'

TEXTO ORIGINAL DOS ALUNOS

OS VÁRIOS OLHARES  
DA LIBERDADE

18:30 ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE
15-18 ANOS | 10.º ANO | TURMA DO CURSO TÉCNICO  
DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA



Querido “eu” do futuro,
Faz uma lista do que gostas e do que não gostas. Capta perspetivas 
dos espaços que te rodeiam. Ouve música. Dança. Expressa-te de 
todas as formas que quiseres e precisares. Lembras-te de já teres feito 
tudo isso? Lembras-te de que vivemos um tempo atípico em que 
estivemos “presos” nas nossas casas? Como está tudo agora? Ainda te 
lembras de como tudo começou? Não sei em que ponto da tua vida 
estás, mas espero que estejas bem e que te lembres de quem eras e de 
quem querias ser.

Alunos do curso artístico especializado de Imagem Interativa do Instituto das Artes  
e da Imagem, Vila Nova de Gaia, ano de 2021.

A Liberdade Faz a Diferença é uma coletânea de mensagens que um 
grupo de alunos deixou para si próprio no futuro. Deixam conselhos, 
desabafam preocupações e medos, revelam vontades, desejos e sonhos. 
Acima de tudo, pretendem um futuro mais livre e com mais equidade, 
mas não sabem muito bem como o dizer.
No atípico tempo em que se viram “presos” em casa devido à pandemia 
da covid-19, este grupo de adolescentes viu a escola, até então o lugar 
de maior socialização, transformada num ecrã que facilmente se liga ou 
desliga. Para alguns, a opção foi a de se isolarem ainda mais nos seus 
mundos; para outros, esse ecrã ampliou-se, permitindo-lhes continuar 
ligados ao mundo e nele viajar.
Mais do que nunca, foi possível perceber que na adolescência não basta 
estar com os jovens, é preciso relacionarmo-nos com eles e, através 
da viagem do projeto Visitações, aconteceu essa relação. Aconteceu 
expressão. Aconteceu liberdade.

ALUNOS

CARLOS SOUTO, ANA RITA MORAIS, 
ANDREIA SALGADO,* DIOGO 
FERNANDES, DIOGO MOREIRA,* 
FRANCISCO SOUSA, GONÇALO 
MARTINS,* GONÇALO ROCHA,* HUGO 
PEREIRA,* JOANA MAGALHÃES,* 
JOANA SILVA,* LEANDRO RODRIGUES, 
MANUEL SOARES,* MANUEL 
TEIXEIRA,* MARIA DELGADO,* MARIA 
MOREIRA,* MARIA CLARA SANTANA, 
MÁRIO TORRES,* MARTA ANTUNES,* 
RAQUEL FREITAS, SANDRO SANTOS,* 
SOFIA SILVA,* TÂNIA SILVA,*  
TIAGO PEREIRA, TOMÁS CUNHA

* ALUNOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA  
O VÍDEO FINAL APRESENTADO  
NO MOSAICO DA LIBERDADE
PROFESSORA

SUSANA BRANDÃO
ARTISTA

NUNO M CARDOSO

A PARTIR DE DINÂMICAS DE GRUPO E EXERCÍCIOS INDIVIDUAIS

A LIBERDADE  
FAZ A DIFERENÇA

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM
15-19 ANOS | 10.º ANO | TURMA DO CURSO DE IMAGEM INTERATIVA 



FICHA TÉCNICA TNSJ
DIREÇÃO DE PALCO EMANUEL PINA, FILIPE SILVA   DIREÇÃO DE CENA PEDRO GUIMARÃES  LUZ FILIPE PINHEIRO (COORDENAÇÃO), ADÃO GONÇALVES, ALEXANDRE VIEIRA, 
JOSÉ RODRIGUES, NUNO GONÇALVES   MAQUINARIA FILIPE SILVA (COORDENAÇÃO), ANTÓNIO QUARESMA, CARLOS BARBOSA, JORGE SILVA, JOEL SANTOS,  
LÍDIO PONTES, NUNO GUEDES, PAULO FERREIRA    SOM ANTÓNIO BICA, JOÃO OLIVEIRA

Um mosaico de imagens, vozes, textos, vídeos sobre a 
liberdade, a partir das premissas: o que é a liberdade, o que 
dirás ao teu “eu” do futuro sobre ela e qual é o teu herói ou 
heroína da liberdade. Construído muito livremente a partir 
dos contributos dos intervenientes. 

EDIÇÃO

FÁBIO COELHO, HENRIQUE QUEIRÓS
DUR. APROX. 

27'

MOSAICO DA LIBERDADE 
19:00

EDIÇÃO | DEPARTAMENTO DE EDIÇÕES DO TNSJ
COORDENAÇÃO FÁTIMA CASTRO SILVA 
FOTOGRAFIA JOÃO TUNA (CAPA, PROGRAMA, TEXTO LUÍSA CORTE-REAL, 
EU SOU, NÓS SOMOS: LIBERDADE, OS VÁRIOS OLHARES DA LIBERDADE); 
CENTRO EDUCATIVO  
DESIGN GRÁFICO SAL STUDIO


