
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO | 8 A 23 DE MAIO 

 

 



 

 

SINOPSE 

O Projeto Habitus com o Sótão do Vizinho - Associação apresentam MALHA, o evento de encerramento do projeto, 
que irá estar patente ao público de 8 a 23 de maio.   

Construído a partir das diferentes oficinas desenvolvidas ao longo dos últimos 3 anos, o Projeto Habitus foi desenhado 
para uma intervenção comunitária na cidade de São João da Madeira. Envolveu cerca de 150 participantes, contando 
com a Câmara Municipal de S. João da Madeira como entidade promotora e como entidades executoras a Associação 
de Jovens Ecos Urbanos, a Associação MenteMovimento e o Centro de Cultura e Desporto. 

MALHA Integra um coletivo de artistas multidisciplinar, que desenvolveu 7 “Estações Criativas” com os diferentes 
grupos participantes, criando um percurso pela cidade. Esta experiência artística está relacionada com a intervenção 
comunitária e tem um campo de ação visível na área do desenvolvimento interpessoal, que como numa malha se vai 
tecendo, envolve comunidades, parcerias e territórios que se foram interligando.  

MALHA é rede, construção, conexão, fios que se tecem, mas também pode ser som, música que nos incentiva ao 
movimento, que nos convida à expressão própria.  

  

 

CRIAÇÃO COLETIVA, POR ESTAÇÃO 

 

Estação 1 

Câmara Municipal 

Autorretratos - Vídeo-instalação  
 
Vanessa Fernandes & Ivo Reis  
 
Juliana Leça; Marlene Rodrigues; Tiago Andrade; Viviana Silva; Bruno 
Paiva - Oficina de Audiovisuais  
  
Ser-se jovem é ser-se o lugar das possibilidades, é o encontro com os seus 
universos pessoais, características que se afinam e desajustam, o lugar 
das problemáticas. A oficina de audiovisuais, começou com o rebentar da 
pandemia e todas estas questões se evidenciaram. A proposta de 
trabalho de criação foi a de se fazer uma autorretrato. Partimos de vários 
momentos de reflexão, vários exercícios de autoconhecimento, o que 
resultou em 5 projetos muito diferentes, muito honestos e criativos. 
Os/as jovens artistas tiveram a oportunidade de explorar a criação de 
narrativa em vários formatos; stop motion, video clip, experimental e 
ficção. 

 

  

 



 

 

Estação 2 

Casa da Criatividade 

À Janela - Vídeo-instalação 

Helena Oliveira com a Oficina de Dança Criativa da Associação de Jovens 
Ecos Urbanos: Bianca Silva; Carina Pinho; Lara Pinho; Leonor Sousa 
Silva; Luana Pinho; Maria Inês Gomes; Rita Cássio Pinto; Vítor Pinho. 

Música de Miguel Lestre e Patrícia Lestre com os jovens das Oficinas de 
Música da Associação de Jovens Ecos Urbanos: Bruna Ferreira, Bruno 
Paiva, Carolina Pinho; Maria Leite, Luana Simões; Samira Costa; Luana 
Gomes; Nádia Santos; Marlene Rodrigues; Joana Pinho; Leonardo 
Gomes; Gabriel Gomes; Juliana Leça e Tiago Andrade 

Captação de imagem de Pedro Capela, Eva Aguiar e Carina Castro  

Edição Vídeo: Carina Castro & Eva Aguiar 

Produzido em contexto de pandemia, este vídeo prova que a música e a 
dança são sempre possíveis e que estes/as jovens podem romper o 
isolamento da criatividade ao abrir as janelas e portas das suas casas. 

  

 

Estação 3 

Rua da Liberdade 

Projeto Rua da Liberdade 

Direção Artística de Paulo Pimenta  

Com Andreia Dias, Bruno Paiva, Joana Pinho, Juliana Leça, Marlene 
Rodrigues e Tiago Andrade, Grupo da Mediação Jovem da Associação 
Ecos Urbanos, orientado por Ines Bastos 

Pós-Produção de Mário Santos  

Cada jovem pensou num tema e partiu à descoberta do seu olhar. 
Passeios higiénicos com a companhia do artista e fotógrafo Paulo 
Pimenta resultaram num projeto sensível e inauguram um clube de 
fotografia que se pretende duradouro.  

Pequenos gestos, graves consequências; O olhar de um cão que enche o 
coração; Os detalhes da beleza do nosso caminho; Através de uma lente, 
O carvão desta gente; Os trilhos de um rosto; Coisas incríveis acontecem 
por trás das cortinas, são os títulos da obra destes jovens artistas que 
aprenderam a viajar para dentro de si, com a sua cidade, de máquina 
fotográfica na mão. 



 

 

 Estação 4 

Largo Padre Aguiar 

O Pano - Instalação têxtil de Daniela Duarte com a 
MenteMovimento 

Ana Silva; Angelina Santos; Celeste Almeida; Cristina Pinto; Felisbela 
Silva; Kátia Correia; Rosana Silva; Ana Raquel Ferreira e Inês 
Pimentel 

Sonoplastia de Daniela Leite Castro 

 É que a imagem de uns é o modelo de tantos! 
- ...não é o meu... 
É que a fragilidade deles é o espelho de tantos! 
- ...também é a minha... 
E dói...dói neles, dói em nós, dói em mim...Dói! 
Dói! 
Quando é tanto e já não suportas e apagas, quão negro é? 
Quão negro é??? 
Pára! 
Demora-te. 
Respira-te! 
Quantos azuis tem o teu céu? 
É a tua vez agora, grita! 
É a tua vez agora!  
Grita!!! 
É mais leve, não é?  
Segue. 
O pano é sempre da cor que tu quiseres. 
(Daniela Duarte) 

Recetáculo Floral – Azulejos (reprodução) 

De Ana Brandão com Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Kátia Correia; Pedro Godinho e Rosana Silva 

Recetáculo floral é o elemento da flor que suporta e onde se inserem as diferentes peças florais. Neste projeto o 
recetáculo são os azulejos que foram espaço de transformação e desenvolvimento, onde no final puderam crescer 
belas flores. O processo deste projeto iniciou-se com uma seleção de fotografias das flores favoritas dos/as 
participantes, passando por um processo de monotipia. As ilustrações resultantes desta atividade foram 
posteriormente decalcadas em azulejo e pintadas de modo livre pelos/as participantes. 

Pudesse eu – Poemas Ilustrados (reprodução) 

De Ana Brandão com Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Kátia Correia; Pedro Godinho e Rosana Silva 

Pudesse eu, intitula um dos poemas apresentados neste projeto. É uma expressão que provavelmente foi surgindo 
muitas vezes no pensamento da sociedade em geral durante esta pandemia, que é um tema difícil de evitar neste 
momento. Desse modo, tornou-se também a base e o estímulo da criação de muitos destes poemas e ilustrações. 



 

Este projeto foi também o resultado de um trabalho em conjunto entre a oficina de música, onde foram escritos os 
poemas e a oficina de ilustração, onde foi desenvolvida a parte de análise dos poemas e a criação de um paralelismo 
visual em relação aos mesmos. 

  

Estação 5 

Hospital de S. João da Madeira – Hall da entrada principal piso 0 - 
Centro Hospitalar De Entre Douro E Vouga, E.P.E.  

Heróis da Saúde Mental - Ilustrações/Stop-Motion/Figuras 

De Ana Brandão com Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Kátia 
Correia; Pedro Godinho e Rosana Silva 

Vídeo realizado em parceria com Cineclube de Arouca 

Este projeto foi concebido inicialmente para comemorar o Dia Mundial 
da Saúde Mental (10 de outubro), onde surgiram os primeiros esboços e 
os primeiros heróis. A partir daí houve uma grande motivação em 
continuar a desenvolver este projeto, onde os heróis passaram de 
ilustrações em duas dimensões para figuras palpáveis. Foi criado um 
boneco para cada herói, com uma estrutura de arame que o permitisse 
mexer, envolta em plasticina. 

Essas mesmas figuras transformaram-se também em personagens de um 
stop motion realizado dentro do espaço da associação, com o sistema de 
luz e cenários possíveis, que apesar de ter um resultado muito amador, 
tornou-se bastante rico, para a aprendizagem do que é um dos processos 
da ilustração e da animação, mas acima de tudo, por termos consigo dar 
“vida” a estes Heróis. 

  

Recetáculo Floral – Azulejos 

De Ana Brandão com Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Kátia Correia; Pedro Godinho e Rosana Silva 

Recetáculo floral é o elemento da flor que suporta e onde se inserem as diferentes peças florais. Neste projeto o 
recetáculo são os azulejos que foram espaço de transformação e desenvolvimento, onde no final puderam crescer 
belas flores. O processo deste projeto iniciou-se com uma seleção de fotografias das flores favoritas dos(as) 
participantes, passando por um processo de monotipia. As ilustrações resultantes desta atividade foram 
posteriormente decalcadas em azulejo e pintadas de modo livre pelos(as) participantes. 

Pudesse eu – Poemas Ilustrados 

De Ana Brandão com Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Kátia Correia; Pedro Godinho e Rosana Silva 

Pudesse eu, intitula um dos poemas apresentados neste projeto. É uma expressão que provavelmente foi surgindo 
muitas vezes no pensamento da sociedade em geral durante esta pandemia, que é um tema difícil de evitar neste 
momento. Desse modo, tornou-se também a base e o estímulo da criação de muitos destes poemas e ilustrações. 



 

Este projeto foi também o resultado de um trabalho em conjunto entre a oficina de música, onde foram escritos os 
poemas e a oficina de ilustração onde foi desenvolvida a parte de análise dos poemas e a criação de um paralelismo 
visual em relação aos mesmos. 

  

  

Estação 6 – Estação online 

Rádio Regional Sanjoanense 

Vem ao Habitus (música 1) 

Letra: Angelina Santos, Daniela Leite Castro e Rosana Silva 
Música: ideias de Angelina Santos e Leandro Reis  
Composição e arranjo de Daniela Leite Castro 
Vozes de Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Cristina Pinto; 
Fábio Oliveira; Leandro Reis; Raquel Carvalho; Rosana Silva 

Vamos vencer (música 2) 

Letra e Música: Carlos Sousa 
Guitarra: Carlos Sousa 
Vozes: Angelina Santos e Carlos Sousa 
Violino: Daniela Leite Castro 

Inabalável rochedo (música 3) 

Letra: Raquel Carvalho e Rosana Silva 
Música: ideias de Raquel Carvalho e Rosana Silva  
composição e arranjo de Daniela Leite Castro 
Vozes de Ana Silva; Angelina Santos; Carlos Sousa; Cristina Pinto; 
Fábio Oliveira; Leandro Reis; Raquel Carvalho; Rosana Silva 

 

A Música é parte integrante do projeto Habitus. Na Associação MenteMovimento, uma vez por semana, os/as 
participantes cantam e tocam, exploram novos sons e canções, aprendem e aperfeiçoam-se, partilham gostos e 
emoções através da música. Tudo contribui para o seu bem-estar mental e social, e a música é sempre um aliado 
essencial e apaixonante.  

Durante o último confinamento, as sessões mantiveram-se via online e por isso a Música nunca deixou de estar 
presente, cantada, tocada, partilhada. Face às dificuldades de cantar ao mesmo tempo via online e do contacto físico 
estar em tremenda falta, os/as participantes escreveram sobre as circunstâncias atuais, sobre as suas emoções e 
desejos, e sobre as coisas boas a que se deviam agarrar. A companhia e o apoio da MenteMovimento no âmbito do 
Projeto Habitus mostraram-se fundamentais, ainda mais nestes tempos. Em conjunto, foram então criados temas 
musicais originais a partir do que foi escrito, e é com muito gosto que os queremos partilhar com outros ouvidos. 

 

 

 



 

Estação 7 

Cooperativa 11 de Outubro 

Reconstrução – Intervenção comunitária  

De Diogo Bastos Pinho com Sara Vitália, Ruca Batista, Catarina Santos 
e Vítor Gomes 

Pintura Mural de Fábio Araújo, com a participação dos/as 
moradores/as locais. 

Num momento de profundas mudanças sociais provocadas por um fator 
altamente disruptivo, naquilo a que chamávamos ou chamamos de 
normalidade, como a presente pandemia, é urgente repensar e 
relembrar a importância das interações sociais. Como seres humanos 
somos seres gregários, assim sendo, vivemos numa sofisticada e 
apertada rede de interdependências que, quando um fio dessa malha 
se rompe, vários outros à sua volta são puxados e também acabam por 
se romper. 

Esta instalação pretende trazer à luz do dia, do pensamento e das ações 
a necessidade de começar a reconstruir o mundo à nossa volta. É 
durante os momentos mais críticos da nossa história passada, recente, 
presente ou futura que a arte é chamada a acrescentar pontos de vista. 

O Teatro em Caixa vem, com 5 artistas com experiência em teatro de formas animadas, trazer-nos bonecos, 
propositadamente simples e inacabados. 

À volta de cavaletes com bonecos, vão criar um cenário que remete à construção civil. Os/as facilitadores/as estarão 
vestidos/as com colete e capacete amarelo, criaram uma sinalética própria de uma obra inacabada e desafiam as 
pessoas a concluí-la.  

 

Direção Artística  

Celeste Cerqueira  

Instalações e Montagens  

Marcelo Ribeiro, Diogo Lopes, Celeste Cerqueira, Maria João Leite, Daniela Duarte, Ana Raquel Ferreira 

Inês Pimentel, Diogo Bastos Pinho, Sara Vitália, Ruca Batista e Mário Santos 

 

Direção de Produção 

Maria João Leite 

Produção e Apoio Técnico  

Ana Raquel Ferreira, Inês Pimentel, Cristina Pereira Ratanji, Inês Bastos e Sara Vitália 



 

 

SOBRE A ASSOCIAÇÃO ECOS URBANOS 

A Associação de Jovens Ecos Urbanos nasceu em 1997 através de um grupo de jovens que com a sua fundadora criou 

um espaço de convívio e educação não formal para desenvolvimento de projetos criativos. 

Em 1998 torna-se IPSS e é reconhecido o estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. Em 2002 garante a resposta 

social de Centro Comunitário e é criado um quadro de pessoal permanente para desenvolver a sua ação em S. João da 

Madeira.  

Atualmente acompanha ao nível da Ação Social 596 pessoas e desenvolve a sua ação entre 4 eixos de intervenção: 

Promoção da Inclusão Social; Desenvolvimento Pessoal, Social e Cultural; Educação, Formação e Emprego e 

Comunicação e Desenvolvimento Organizacional 

É a entidade gestora do Banco Local de Voluntariado da cidade desde 2011.  

A Animação Sociocultural é um dos eixos prioritário na construção da identidade da associação.  

Tem um trabalho em rede constante com a Câmara Municipal, CPCJ SJM, Seg. Social, Cerci S. João da Madeira, Cruz 

Vermelha, Santa Casa da Misericórdia SJM e escolas do concelho na partilha de recursos e soluções para respostas 

articuladas às pessoas provenientes de contextos sociais e economicamente mais vulneráveis.  

As múltiplas atividades que promove como a Semana da Juventude, ou os programas socioculturais que dinamiza, 

como os campos de férias, a dinamização de oficinas para jovens e adultos e as criações artísticas comunitárias que 

tem dinamizado para toda a comunidade dá-lhe um vínculo privilegiado e inclusivo com toda a cidade. 

www.ecosurbanos.pt | www.facebook.com/ecos.urbanos.pt | https://www.instagram.com/ecos_urbanos/ 

 

SOBRE A ASSOCIAÇÃO MENTEMOVIMENTO 

Instituição Particular de Solidariedade Social, sediada no concelho de São João da Madeira, que surgiu da necessidade 

de desenvolver respostas ao nível do apoio, formação, intervenção, avaliação e investigação, no domínio da Saúde 

Mental e da Reabilitação Psicossocial, de pessoas com experiência de doença mental e dos seus cuidadores. 

https://www.facebook.com/mentemovimento.associacao 
  

SOBRE A COMPANHIA TEATRO EM CAIXA  

Faz parte de Sótão do Vizinho, Associação Cultural sem fins lucrativos. O percurso da Companhia pauta-se pela 

programação, criação, formação e colaboração criativas. 

Neste sentido, tem desenvolvido espetáculos de teatro e música em escolas, Cercis, festivais nacionais e internacionais 

de teatro de rua, eventos de recriação histórica, oficinas de teatro para todas as idades, permitindo o trabalho em 

conjunto no processo criativo, existindo sempre a preocupação na combinação de teatro, música e formas animadas 

que permitam ao público a perceção e identificação com os mesmos. 

Os membros integrantes da Companhia são elementos com formação específica em teatro, música, comunicação, 

eletrónica e produção. É nesta mescla de saberes e experiências que conseguem diversidade e originalidade, em 

termos visuais e de conteúdo. 



 

 

PRÉMIOS, DESTAQUES E ESPETÁCULOS: 

2016 - Seleção CALL - Imaginarius, Festival Internacional de Teatro de Rua com o espetáculo "Ephemeros"; 

2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 - 1º lugar no concurso PAPC com o projeto cultural comunitário inclusivo Festa da 

Marioneta e da Música; 

Participação musical no filme "Pedro e Inês" do realizador António Ferreira baseado no livro "A trança de Inês" de 

Rosa Lobato Faria, o filme mais visto no cinema em 2018; 

Criação de Projeto internacional de inovação social com Teatro Brama - Polónia ao abrigo do Programa Tandem 

Europe 2019/20. 

www.teatroemcaixa.com 
 

[+] INFO: 

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS ECOS URBANOS 

Maria João Leite  

969849736 

Inês Bastos 

911045548 

 

ASSOCIAÇÃO MENTEMOVIMENTO 

Ana Raquel Ferreira 

924436248 

 

TEATRO EM CAIXA 

Sara Vitália 

919200918 

 
 

 

 

 


