
  
n.22

G
rá

ti
s 

| I
SS

N
 0

87
4-

33
04

 | 
N

ov
em

br
o 

20
20

 | 
an

ua
l





Índice
Em privado com
Helena Loureiro

Corpo Evento – Ciclo de 
Espetáculos em Teatro e 
Dança
texto | Claúdia Oliveira
Imagens | Miguel Novo  

Projeto “Palcos Para a Inclusão” 
texto | Catarina Oliveira 

Foto Reportagem
21 anos de Corpo Evento 
texto | Jorge Oliveira
Fotografia | Luís Miguel Ferraz + Maria João 
Calisto  

Testemunhos
Fotografia | Miguel Prata 

Avaliação do Projeto
- Social Value Generator
Stone Soup

Estatuto editorial
e RGC 2019

Editorial
Jorge Oliveira

Grande Reportagem 
“Os Palcos Para Inclusão”:
É a diferença que aproxima as nossas 
semelhanças
texto | Nilce Costa e Elsa Semedo
Fotografia | Vítor Costa

04 06

21/36

37/39 40/42 43

05

11/207/10

Diretor e Editor – Jorge Oliveira
Coordenação Produção – Cláudia Oliveira 
Relações Públicas – Cláudia Oliveira
Produção – Cláudia Oliveira, Catarina 
Oliveira, Leonel Morais
Participação Especial – Helena Loureiro – 
Representante da Região Norte da Portugal 
Inovação Social
Editorial - Jorge Oliveira
Textos - Catarina Oliveira; Claúdia 
Oliveira; Elsa Semedo, Nilce Costa, Helena 
Loureiro, Jorge Oliveira.
Editor de Fotografia – Luís Miguel Ferraz
Fotografia de Capa - Nuno Ferreira 
Fotografias – Nuno Ferreira, Luís Miguel 
Ferraz, Maria João Calisto, Vítor Costa, 
Miguel Prata, Catarina Oliveira.
Secretárias – Cristina Afonso, Maria José 
Bom

Diretor Gráfico – Miguel Novo
Design Gráfico – info@novodesign.pt
Diretora Financeira – Patrícia Cardoso

Montagem e Impressão – Lidergraf - Artes 
Gráficas, SA.
Rua do Galhano, Nº15 (E.N. 13) 4480 Vila 
do Conde
Locução Áudio – Francisco Reis
Estúdio de Gravação Áudio - Rádio Nova
Produção Braille – Santa Casa da Miser-
icórdia do Porto, Centro Professor Albu-
querque e Castro - Edições Braille, Rua de 
Costa Cabral 606/612. 4200-211 Porto
Propriedade e Administração Espaço T 
– Instituição Particular de Solidariedade 
Social e Utilidade Pública. Publicado no 
Diário da República, III Série, nº 70 de 24 
de Março de 1998

Depósito Legal nº 120345/98
Inscrição ICS/DR nº 121433
Nº de Pessoa Colectiva – 503532479
ISSN – 2182-9578
Revista nº 22; Novembro de 2020; 2000 
exemplares.
Proibida a reprodução total ou parcial dos 
artigos. A infração será punida segundo 
a lei.
Capa / Novembro de 2020, gratuito
Espaço Con(tacto)
Espaço T – Associação Para Apoio à Inte-
gração Social e Comunitária
Sede do Editor – Rua do Vilar, nº 54 | 54 A, 
4050-625 Porto
Telef.: 22 6081919 / Fax: 22 5431041
espacot@espacot.pt
Sede da Redação Espaço Con(tacto) / Dept. 
Comunicação e Imagem

Rua do Vilar, nº 54 | 54 A, 4050-625 Porto
Telef.: 22 6081919 / Fax: 22 5431041
dci@espacot.pt 

Revista Espaço Con(tacto) nº 22 
Produzida no âmbito do Projeto Palcos Para a In-
clusão, cofinanciado pelo Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego, através da Portugal 
Inovação Social, e com o investimento social da 
Câmara Municipal do Porto através da Domus 
Social EM. e da Fundação Belmiro de Azevedo



04

Helena Loureiro
Representante da Região Norte 
da Portugal Inovação Social 

A inovação e o empreendedorismo 
social assumem um papel 
preponderante no desenvolvimento dos 
territórios, na estimulação da economia 
e na assumção de novas respostas por 
parte dos vários setores da sociedade 
para a resolução de problemas sociais. 
Face à pertinência de promoção da 
inovação social e de desenvolvimento 
de novas respostas para a minimização 
de problemas sociais, foi criada em 
2014, uma experiência pioneira na 
Europa, no âmbito do Portugal 2020 
- A iniciativa Portugal Inovação Social, 
através da qual Portugal reservou 
parte dos fundos comunitários para 
experimentar novos instrumentos de 
financiamento que visam fomentar a 
inovação e o investimento social. 
De forma a promover a inovação social 
e dinamizar o mercado de investimento 
social, a Portugal Inovação Social, 
canaliza a verba que tem disponível, para 
o mercado, através de 4 instrumentos 
de financiamento diferenciados, que 
visam mobilizar Iniciativas de Inovação 
e Empreendedorismo Social (IIES) nos 
diferentes territórios.
No âmbito de um destes instrumentos 
de financiamento, as “Parcerias para 
o Impacto”, o Espaço T candidatou o 
projeto “Palcos para a inclusão”, tendo a 
candidatura sido aprovada.
O Projeto Palcos para a Inclusão surge, 
então, como uma forma disruptiva 
de se tratar as diferenças: através da 
arte assume o importante papel de 
desenvolver e incluir pessoas, para que 
as sociedades existentes se constituam 
como uma única SOCIEDADE.
O Palcos para a Inclusão, não se 

traduz unicamente como um projeto 
de inclusão pela arte em que se 
apresenta o resultado do trabalho 
artístico desenvolvido por pessoas. 
Traduz-se sim, como uma ferramenta 
de desenvolvimento de dois grupos 
identificados em situação de exclusão: 
Pessoas com deficiência e/ou doença 

mental e pessoas residentes em 
bairros sociais. É uma ferramenta 
única de inclusão através do qual se 
trabalha simultaneamente a integração 
de pessoas com deficiência (os 
protagonistas, atores e agentes dos 
espetáculos/ações) e a integração social 
e cultural dos residentes em bairros 
sociais. 
Através do propósito de levar a arte 
dinamizada por pessoas muito especiais 
aos moradores de bairros sociais, 
demonstra-se que os que muitas vezes 
são considerados incapazes, revelam 
através do seu tipo de abordagem e 
trabalho, que a arte de representar não 
é apenas atributo de alguns, mas sim 
de todos aqueles que sentem, vivem 
e comunicam. Com o seu trabalho, os 
destinatários do projeto, desenvolvem 
e melhoram o acesso à cultura e ao 

lazer nos bairros sociais do Porto, 
aumentando dessa forma a qualidade 
de vida de todos os que neles vivem e 
minimizando os estigmas existentes 
entre estes dois grupos vulneráveis da 
sociedade.
Pelo seu cariz diferenciador e pelo 
modo particularmente inovador como 

atua, o Palcos Para a Inclusão é um 
projeto de e para todos e já reconhecido 
por muitos, tendo sido distinguido com 
o prémio Acesso Cultura 2019 – acesso 
social.
É, por tudo o que representam, fazem 
e transformam, para mim uma honra 
poder acompanhar todo o trabalho 
dinamizado pelo espaço T e em 
particular pelo projeto Palcos para a 
Inclusão, uma iniciativa onde todos 
têm lugar e, a par de muitas, posiciona 
Portugal como um importante motor de 
experiências de novas metodologias que 
mudam vidas de muitos Portugueses.

“O Palcos para a Inclusão, não se traduz unicamente como um projeto 
de inclusão pela arte em que se apresenta o resultado do trabalho 
artístico desenvolvido por pessoas.”

em Privado com...

Helena Loureiro



Porque a Arte Transforma e Inclui, 
criámos os Palcos!
Em 2020, chegamos ao final de mais 
um projeto financiado pelo Portugal 
Inovação Social, e por dois investidores 
socias, nomeadamente a Fundação 
Belmiro de Azevedo e a Domus Social 
E.M..
Durante 3 anos ”sonhamos” chegar a 
60 Bairros Sociais inseridos no Porto, 
Maia e Trofa, com o objetivo de levar 
a nossa Arte aos habitantes daqueles 
espaços ainda um pouco isolados da 
centralidade urbana.
Hoje, passados 3 anos estamos 
orgulhosos de saber que atingimos 
todas as metas, chegamos a mais de 
10000 pessoas, realizamos mais de 300 
ações, e criamos protocolos com mais 
de 70 associações destes Bairros.
O sonho tornou-se realidade!
Sabemos que muito ficou por fazer, 
e que podíamos fazer melhor mas a 
verdade é que nunca tantas pessoas 
interagiram com os nossos alunos. E 
isso foi bom…
Como ideia de contribuir para a 
aceitação da diferença, criar focos de 
humanização e empoderamento dos 
públicos dos Bairros em temáticas 
como inclusão e criação de espaços 
plurais, sabemos que pelo menos 
deixamos algumas bases pelos locais 
onde passamos.
Começamos com o Slogan “Palcos para 
a Inclusão, Porque os Bairros têm Casas 
e as Casas têm Gente” e isso foi o mais 
importante a gente dos bairros, das 
comunidades e com elas criar alguns 
mecanismos, mesmo que pequenos 
para se sentirem mais incluídos na 
sociedade.

Mas nos Palcos incluímos o Corpo 
Evento, um Ciclo de Espetáculos em 
Teatro e Dança que começou em 1996 
apenas com uma peça, (ainda não era 
ciclo), mas em 1998 surge o 1º Ciclo de 
Espetáculos em Teatro e Dança.
Durante o período dos Palcos, quisemos 
ir mais longe, tendo levado este Ciclo 
para a Maia e a Trofa.
Levar a espaços organizados a nossa 
Dança e o nosso Teatro às 3 cidades, foi 
para nós mágico, a interação com novos 
públicos, e dinâmica com os nossos 
alunos, foi algo que ajudou ainda mais a 
empoderar este projeto nas cidades.
Passamos a promover a verdadeira 
inclusão de uma forma real e dinâmica.
 É disto que a nova revista Espaço Con 
(tacto) # 22 lhe fala. Mostrar o que 
fizemos nestes 21 anos de Corpo Evento.
Ao longo desta edição conheça a Grande 
Reportagem que relata o impacto 
do Teatro e das Artes nos nossos 
alunos, acompanhada de um trabalho 
fotográficos sobre as dinâmicas Aluno/ 
Formador.
Criamos ainda, uma fotorreportagem 
sobre os 21 anos de Corpo Evento.
Terminamos com uma avaliação externa 
dos Palcos para inclusão, (Corpo 
Evento), efetuada pela Stone Soup. A 
mesma chegou a algumas conclusões, 
sendo que uma das mais interessantes,  
foi o facto de o público estar disposto a 
pagar em média 8,5 euros para assistir a 
um destes espetáculos ou similares.
Esperamos que esta revista seja do seu 
agrado e se conhecer alguém que esteja 
impossibilitado de a ler, diga-lhe que a 
pode ouvir em www.espacot.pt 
Porque a inclusão tem de estar sempre 
presente!
Vemo-nos em breve.

Jorge Oliveira
Presidente do Espaço t

editorial

Jorge Oliveira // presidente do espaço t

Porque a Arte Transforma e 
Inclui, criámos os Palcos!
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É essencial a existência de intervenções exter-
nas ao sistema educativo formal, que sejam 
capazes de proporcionar e atribuir à comu-
nidade conhecimentos e competências que 
lhes permitam saber atender positivamente 
aos desafios propostos pela sociedade. Neste 
sentido, projetos de intervenção comunitá-
ria transformam-se numa nova proposta de 
trabalho que se caracteriza por identificar 
o/s problema/s e permitir à comunidade 
um maior envolvimento nas práticas para a 
mudança social. Ao longo dos últimos anos a 
sociedade tem experienciado a evolução e a 
capitalização de vários sectores que permiti-
ram uma maior qualidade de vida e que trou-
xeram inúmeros benefícios. No entanto, pare-
ce que este progresso acentuou e aumentou a 
desigualdade entre as comunidades, ao invés 
de promover uma atividade socioeconómica 
e cultural equilibrada. Um exemplo concre-
to disto poderá ser a população residente 
dos bairros sociais que no conjunto das 
suas características são identificados como 
“carenciadas”. Tais características, podem 
resumir-se por altos níveis de desemprego 
originando dificuldades económicas graves, 
baixa escolaridade ou mesmo iliteracia sendo 
assim alvo muitas vezes de discriminação da 
sociedade em geral. Na sua generalidade, os 

indivíduos apresentam altos níveis de resignação e frustração 
com a sua condição, dificultando assim a possibilidade de al-
teração deste comportamento. Estas intervenções procuram 
apoiar as comunidades a adquirir autoestima, conscientiza-
ção, expectativas, recursos e competências, para uma maior 
qualidade de vida, tendo sempre em atenção aos conheci-
mentos previamente adquiridos de cada comunidade como a 

dimensão ecológica, bem como as necessidades e interesses 
criando modelos de intervenção sociais. A diversidade e a 
participação ativa da comunidade são exigências básicas e 
o ponto de partida de todo e para um excelente trabalho de 
intervenção comunitária. 
O projeto Palcos para a Inclusão, que conta com 300 inter-
venções artísticas e que leva o trabalho artístico desenvolvido 
pelos alunos do Espaço T junto de crianças, jovens e adultos 
em diversas situações de vulnerabilidade social dos bairros 
do concelhos do Porto, Maia e Trofa, é um suposto culmi-
nar das ideologias e exigências anteriormente descritas. O 
projeto Palcos para a Inclusão procura incentivar a aceitação 
da diferença e da integração daqueles que, por norma, são so-
cialmente excluídos, promovendo assim uma sociedade mais 
permissiva e equilibrada. O seu compromisso é de desenvol-
ver e melhorar o acesso a manifestações artísticas nos bairros 
sociais, aumentando dessa forma a qualidade de vida de todos 
os que neles vivem. Este parece ser o grande objetivo deste 
projeto que leva a todos os habitantes a Arte feita por pessoas 
com características muito especiais.

Projeto “Palcos Para a Inclusão”

Catarina Oliveira



Corpo Evento// Ciclo de Espectáculos em Teatro e Dança

Cláudia Oliveira

A Felicidade, é sempre a Felicidade, ou antes a sua procura 
incessante que nos move, que nos inspira para fazermos mais, 
para sonharmos com um futuro melhor, mais pleno, em que 
não há dias indiferentes, iguais ou banais!



Felicidade, é ainda acreditar, nunca 
desistir de sonhar, de tentar, voltar 
a tentar e de melhorar, de nos 
superarmos, e transcendermos a 
nossa existência, com aquilo que nos 
apaixona, nos motiva, nos move e nos 
faz respirar…  
Nesta inquietude, a que o Espaço t não 
consegue fugir, pois é aqui que reside 
a sua essência maior, e sabendo que a 

arte, é de todos/as e para todos/as,  quis 
que os seus grupos de teatro e dança, 
também se transcendessem, e foi assim, 
que nasceu o Corpo Evento: Ciclo de 
Espetáculos em Teatro e  Dança.
Nesta busca pela Felicidade maior, 
já não bastavam os ateliês artísticos, 
dirigidos a um grupo muito heterogéneo 

e por isso, ainda mais especial, porque 
aqui podia caber toda a gente, sem 
julgamentos ou rótulos...
Percebia-se que com a Arte, as 
pessoas muitas vezes, exaustas de 
serem consideradas incapazes, 
iam lentamente, acreditando que 
afinal, conseguiam acreditar, sonhar, 

Silêncio,
O Espetáculo vai começar!!!

Corpo Evento// Ciclo de Espectáculos em Teatro e Dança

Cláudia Oliveira
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Silêncio,
O Espetáculo vai começar!!!

Corpo Evento// Ciclo de Espectáculos em Teatro e Dança

Cláudia Oliveira

transformando o seu dia-dia, em algo 
menos banal do que o habitual. 
Mais ainda assim, e apesar de com 
o teatro as pessoas, estarem mais 
despertas para uma  vida mais plena, 
acreditarem mais em si, e de se 
relacionarem melhor com os Outros, 
era preciso também que a comunidade 

as pudesse ver, como são, sem barreiras 
e estereótipos!  
Mais uma vez, a força de Acreditar, 
de Sonhar, de Lutar para encontrar, 
fez a diferença, e com a adrenalina 
própria de quem luta por algo em que 
acredita, os grupos de teatro, dança, 
experimentação musical, canto e drama 



Corpo Evento// Ciclo de Espectáculos em Teatro e Dança

Cláudia Oliveira
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do Espaço t sobem ao palco para nos 
falarem de Amor!
Durante todo um ano, suspira-se pela 
estreia, que vai acontecer no próximo 
Corpo Evento!
Cada palavra interessa, cada 
movimento, cada cena é coreografada, 
até ao mais ínfi mo detalhe, para que 
nada falhe.
Também as luzes, o palco, os cenários, 

o guarda-roupa, os adereços, tudo, 
sem esquecer cada pequeno pormenor 
estão em alerta, para receber atores e 
atrizes improváveis, no palco da Vida e 
do Corpo Evento.
Agora que está tudo pronto… silêncio, 
pois o Espetáculo vai começar!
E é aqui, que a própria magia se 
ultrapassa, e que a Felicidade se 
toca, que as vidas se transformam e 
reinventam, transformando os dias, em 
tudo menos banais!!



Grande Reportagem

Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografi a . Vitor Costa

A arte é transversal a todos os conceitos, 
preconceitos, a todas as diferenças, políticas, 
raças e credos. É o que nos faz acreditar que 
somos todos iguais, mesmo que diferentes. 
Porque é na diferença que aproximamos as 
nossas semelhanças enquanto seres huma-
nos. A arte aproxima-nos mesmo que as vidas 
sejam antagónicas e os ideais nunca se cru-
zem. É a diferença na igualdade de uma peça 

João Pedro Gomes - Aluno Espaço T Joana Peres - Formadora de Dança

Os Palcos para a inclusão é a diferença que 
aproxima as nossas semelhanças.



Grande Reportagem

de teatro, de um texto declamado, de 
uma dança imperfeita, de uma pintura 
irrealista, de uma música cantada ou na 
fotografia que se eterniza no tempo. 
É quando as mãos se tocam, os olhares 
se cruzam, uma deixa dita e entram em 
cena num palco, no palco da igualdade, 
onde a emoção é representada por to-
dos e para todos, esta é a comunhão que 
só a cultura é capaz de oferecer, isto é a 
partilha das emoções. O mais nobre que 
o ser humano tem.  
A cultura não conhece estratos sociais, 
por isso, está presente no palácio e na 
rua sem se importar com os conceitos 
que lhe impõem: O que é a cultura? Por a 
cultura é totalmente livre, democrática 
e sem regras, tem apenas o que a criati-
vidade lhe ditar. 
Corpo Evento: um espaço de igualdade.
Foi neste princípio de igualdade que 
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Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografia . Vitor Costa

Pedro Sousa - Aluno Espaço T



Grande Reportagem

Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografia . Vitor Costa

nasceu o Corpo Evento, um trabalho de-
senvolvido pelo Espaço T, que há 24 anos, 
timidamente iniciava com uma peça com 
o nome “Desordem Amorosa”, interpre-
tada pelos alunos do atelier de teatro que 
foi levada à cena em 1996, no Auditório 
Ballet Teatro, no Porto. 
Este evento nasceu como ideia para a 
promoção da arte enquanto elemento 
integrador do individuo na sociedade, 
independentemente da sua condição, 
porque o denominador comum é: todos 
temos a mesma condição, a humana. 
O Espaço T tem como mote a inclusão 

Pedro João Rosário - Formador de Experimentação Musical



Grande Reportagem
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Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografia . Vitor Costa

Luísa Valente - Aluna Espaço T



Grande Reportagem

Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografia . Vitor Costa

de todos através a arte, a promoção da 
sociabilidade dos mais fragilizados ou à 
margem da sociedade com intuito de fazer 
as pessoas felizes, de provarem que são 
capazes apesar da sua “dita diferença dos 
ditos normais.”
O grande desafio é fomentar a mudança de 
mentalidades com o intuito da aceitação da 
diferença como um modo de sensibilização 
da sociedade civil. Mostrar que diferença 

são os “ditos normais” que a fazem, quan-
do julgam os outros como diferentes. 
O “Corpo Evento” tem a capacidade de 
educar públicos, misturar conceitos, 
desenvolver espetáculos para todos, onde 
todos participam e dividem a mesma emo-
ção: quem interpreta e quem assiste. 
Neste evento cria-se o modelo da socie-
dade perfeita: oportunidades iguais, um 
tratamento semelhante de forma univer-

Sebastião Maia - Formador de Teatro Espaço T
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Grande Reportagem

sal, os mesmos direitos e deveres, 
onde os ditos normais e pessoas 
mais vulneráveis partilham mo-
mentos das suas vidas, quer no 
palco ou na plateia. 
João Pereira, formador do grupo 
de teatro terapêutico entrou nesta 
viagem que desperta os cinco sen-
tidos há 10 anos, trabalha com um 
grupo heterogéneo na sua maioria 
com patologias do foro psiquiátri-
co. “Trabalhar com pessoas que se 
encontram na margem da socie-
dade, seja por motivos sociais, 
económicos ou por doença foi algo 
em que especializei ao longo de 25 
anos. O Espaço T entra na sequên-
cia do desenvolvimento do meu 
trabalho. Nesta experiência como 
formador ganha-se uma visão 
muito abrangente da vida. Gosto 
da forma como esta população vi-
vencia as suas emoções, a maneira 
como veem o mundo é completa-
mente distinta, trabalhamos com 
o inesperado, com o que não é ca-
sual, penso que esse é o fator mais 
gratificante. Eu, particularmente, 

Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografia . Vitor Costa

Miguel Ângelo de Sousa - Aluno Espaço T



Grande Reportagem

Nilce Costa e Elsa Semedo // Fotografia . Vitor Costa

gosto de ser surpreendido e é sempre uma expe-
riência positiva. Para mim, o grande desafio é ter que 
calibrar a comunicação, faz com que tenha de elevar 
as minhas competências para conseguir entrar nas 
capacidades de uma população tão heterogénea.”  
O Corpo Evento – Ciclo de Espetáculos em Teatro 
e Dança nasce assim pela vontade de dar voz ao 
trabalho que se desenvolvia nos ateliers e com o 
objetivo que desses ensaios nascesse um espetáculo 
em palco. 
Em 26 de junho de 1998, há 22 anos, estreou, tam-

Alexandre Corazza - Formador de Tai Chi 
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Grande Reportagem

bém, no Auditório do Balletteatro, a 
peça “Alcatifa”, com a encenação de Jo-
clécio Azevedo, contando sempre com 
a interpretação dos alunos do atelier de 
Teatro. 
Este ciclo pretende mostrar as várias 
formas de artes que se desenvolvem 
diariamente com os alunos, mas tam-
bém, utentes de outras entidades que 
encontram nestes ateliers uma forma 
de expressão. Este ciclo realiza-se anual-
mente. 
O Corpo Evento surge assim como um 
ciclo de teatro e dança que pretende 
divulgar um trabalho criativo, de inser-
ção social, de desenvolvimento pessoal 
e emocional que o Espaço T desenvolve 
nas suas atividades com pessoas com 
dificuldade de inclusão social. São proje-
tos ao nível da produção dramática, com 
o objetivo de serem apresentado ao 
público em vários espaços da cidade. 
São projetos de arte que potenciam as 
capacidades criativas, a sociabilização, 
que desenvolvem as aptidões de comu-
nicação, de memorizar, estimulando o 
desenvolvimento cognitivo, a autoes-

tima e a autoafirmação. São experiên-
cias únicas em três versões: para os 
intérpretes, para os seus formadores, 
encenadores e para o público. 
Os encenadores têm o papel funda-
mental na coesão do grupo, quando um 
espetáculo é bem-sucedido é uma con-
quista para todos. As peças são sempre 
todas especiais, mas algumas ficam na 
lembrança como experiências únicas, 
para Joana Teixeira, formadora de 
teatro, a primeira participação no Corpo 
Evento foi com a peça, “O Pedro e o 
Lobo”, de Serge Prokofiev, com o grupo 
Flor de Lótus “e falo nessa peça como 
uma experiência particularmente bem 
conseguida. Foi a primeira abordagem 
realizada com este grupo e enquanto 
criadora foi uma vivência experimental, 
havia muita motivação por parte de 
todos, tivemos mais tempo para ensaiar, 
para criar coisas novas e elaborar todo 
o processo criativo do espetáculo. Foi 
um ano de maturação artística. Foi uma 
descoberta.”  Relembra a Joana. 
Luísa Valente, aluna, descortina o Corpo 
Evento como um grande acontecimen-

to, que enriquece o país culturalmente. 
“Desde de miúda gostei de teatro e há 
dez anos que participo no Corpo Evento, 
adoro estar presente em todas as peças, 
são todas especiais. Esta produção 
teatral, “Passaporte”, onde participo, 
narra viajantes que encontram os seus 
próprios caminhos, perguntam-se 
como chegar aos seus objetivos de vida 
e ultrapassar as suas barreiras. Quando 
eu olho para o público e ouço os aplau-
sos é uma sensação muito gratificante, 
significa que fiz tudo certo e com muito 
empenho. Costumo fazer tudo bem 
feito, não quero cometer erros e dou 
sempre o meu melhor. O Corpo Evento 
para mim é tudo. Sem os formadores 
nada seria possível. Há sempre uma tro-
ca muito positiva nisto tudo.” Conclui.  
O sonho estimula a criatividade, a paixão 
a entrega ao palco e ao público.  
Os resultados são evidentes para a cons-
ciencialização de uma massa critica e 
público, que aqueles que, muitas vezes, 
considerados menos capazes demos-
tram em palco uma capacidade inter-
pretativa, uma emoção, um talento que 
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João Pereira - Formador de Teatro Jorge Magalhães - Aluno Espaço T
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não é só atributo aos “ditos normais”, 
mas a todos os indivíduos, independen-
temente da sua condição física, psíquica 
ou patologia. Sentir e transmitir emoção 
através da arte é universal. 
Para Álvaro Fernandes, aluno do atelier 
de teatro, o Corpo Evento é uma grande 
responsabilidade para ele, porque ajuda 
a melhorar as suas capacidades, adora 
estar neste ambiente que considera 
único e apaixonante. 
“Já fiz parte de muitas encenações, 
mas a que mais gostei foi uma peça em 
que eu era o filho do rei, mas nunca fui 
criado pelo meu pai. Quis o destino que 
o assassinasse sem saber que era seu 
filho.” Na peça que participa este ano, 
“O Capuchinho Vermelho”, Álvaro faz 
desta personagem: “Dentro de mim há 
uma grande emoção. Desde pequeno 
que frequento cinema e teatro, mas o 
meu sonho foi sempre fazer teatro. Per-
tencer ao Espaço T é muito gratificante 
e tenho orgulho nisso. Ajudo os meus 
colegas quando precisam, o que é muito 
importante, afinal trata-se de uma equi-

pa. Já fiz um monólogo, mas estar com 
outras pessoas é fundamental.” Revela 
Álvaro com entusiasmo de uma criança. 
Essa, também é a experiência de quem 
lidera estes projetos artísticos, o que 
mais referem é a entrega e a paixão que 
os alunos demostram durante todo o 
processo: Filipa Duarte, formadora de 
dança, exemplifica quando lhe é pergun-
tado com que tipo de pessoas trabalha: 
“são corpos pensantes, imaginativos, 
dançantes, leves, transparentes, aber-
tos, humildes, corpos cheios e inteiros 
de matéria fragmentada e vazios de 
preconceito.” 
O sonho estimula a criatividade, a paixão 
a entrega ao palco e ao público. Quando 
a imaginação comanda o ator trans-
forma-se em qualquer personagem. 
O mesmo se passa na dança. O grupo 
torna-se um só elemento que se movi-
menta no mesmo sentido, com o mes-
mo desígnio. E qual é o maior desafio? 
Filipa desafia-se a si própria para depois 
estimular os outros: 
“Tento trabalhar com o grupo o mais 

possível, de uma forma não hierárquica 
durante o processo de criação, fazendo 
destes corpos co criadores também. 
Sinto que desta forma tem vantagens, 
porque ao trabalharem com o seu pró-
prio material, podem também arriscar 
e explorar mais. Pensamos e construí-
mos juntos uma narrativa coletiva, onde 
cada indivíduo tem a sua própria nar-
rativa. Questionamos inúmeras vezes 
o corpo de forma a esmiuçar todas as 
possibilidades. Mas a improvisação está 
na base do nosso trabalho. 
Em paralelo, há uma constante pesqui-
sa e criação de movimento. Existem 
momentos de leitura, reflexão, debate, 
observação e escrita para que os mate-
riais produzidos possam crescer com o 
conceito que trabalhamos no momento. 
Por vezes, pode ser estranho este tipo 
de metodologia para quem aparece a 
primeira vez nos nossos encontros, mas 
não quero quebrar a dinâmica já adquiri-
da no grupo.”

Sílvia Costa - Aluna Espaço T Joana Teixeira - Formadora de Teatro
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Para João Gomes, aluno do Espaço T, a 
expressão da dança africana tem a sua pre-
ferência. Participa no Corpo Evento desde a 
primeira edição, faz parte da montagem, da 
criação, e é ator. Os ensaios são realizados 
com muito empenho e amor. Está inserido 
em três áreas artísticas: o teatro, a música 
e a dança africana. Sente muito orgulho em 
atuar diante de uma plateia, “o momento 
que mais aguardo são os aplausos. Adoro 
ouvir os comentários.” Destaca.  
“D. Juan foi a minha peça preferida, gostei 
da história, dos personagens, de todo o 
envolvimento teatral. Gosto de trabalhar 
em grupo, este ano serei o narrador. A peça 
chama-se “Passaporte.” Conclui o João. 
Os Palcos Para Inclusão, do palco para 
o mundo 
O Espaço t, de 2017 a  2020,  apresentará os 
“Palcos Para a Inclusão”, um projeto que 
visa colmatar a reinserção entre crianças, 
jovens e adultos, que estão inseridos num 
contexto de vulnerabilidade social. Neste 
sentido, as artes são o foco em desenvolvi-
mento para os alunos.
Nas cidades do Porto, Maia e Trofa serão 
apresentadas as cinco atividades artísticas, 
desde de: teatro, pintura, música, dança, Tai 
Chi e fotografia. Num total de 300 apre-
sentações pelos alunos do Espaço T. Este 
projeto tem como foco as diferenças como 
modelo de inclusão no acesso à cultura, 
mas também, levar a arte nas mais diversas 
formas e modelos aos locais onde normal-
mente ela não chega. 
“Os Palcos para a Inclusão” é um projeto 
com a duração de 3 anos e conta com a par-
ticipação ou parceria com várias entidades: 
IPSS, associações, coletividades pertencen-
tes aos Bairros Sociais, entre outras. 
Estes espetáculos serão levados aos de-
signados bairros sociais para formalizar o 
objetivo primordial deste movimento: a 
“Inclusão”, o não preconceito, a elevação 
da autoestima e a valorização artística e 
potenciais criativos os participantes e es-
petadores. Duzentas apresentações serão 
realizadas na cidade do Porto, e as outras 
cem entre a Maia e a Trofa.

Filipa Duarte - Formadora de Dança
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“Os Palcos para a Inclusão” contam 
assim com mais de 3 Ciclos de Teatro e 
Dança; espetáculos de variadas ver-
tentes artísticas, com interpretes que 
abrangem todas as realidades sociais, 
económicas, e até, de várias patologias, 
unindo os “ditos diferentes” e os “ditos 
normais” num só contexto, o artístico. 
Num só valor, a arte. Num só mundo, a 
cultura. Num único desejo, a igualdade 
entre todos.    
A este projeto acrescenta ainda a 
tiragem especial da Revista Con(tacto), 
elaborada em negro, braille e áudio. 

Contará, igualmente, com a edição de 
um livro que será dedicado ao alcance 
dos resultados obtidos deste retorno 
social, através da análise do RSCI (Social 
Return on Investiment). 
Jorge Oliveira, presidente do Espaco t, 
manifesta que “Os Palcos Para a Inclu-
são”, obtém uma dimensão temporal 
de três anos e abrange geograficamente 
três localidades, tornando-se numa 
rede bem extensa no que diz respeito 
às parcerias e entidades participantes. 
Garantindo assim que “a criação de 
uma genuína rede de inclusão pela arte, 

com polos distribuídos por territórios, 
sejam formais ou informais, todos serão 
abrangidos por este grande projeto.” 
Afirma ainda que, “Os Palcos Para Inclu-
são” contam com o financiamento do 
Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego, no âmbito do instrumento de 
financiamento gerido pela Portugal Ino-
vação Social, tendo como investidores 
sociais, a Domus Social EM e a Fundação 
Belmiro Azevedo. Este projeto conta 
ainda com o apoio estratégico e de con-
sultadoria da Fundação Aga Khan. 
Assim vive-se um sonho!

Assim vive-se um 

sonho!

Sara Gonçalves - Formadora de Teatro Maria Conceição Pinto - Aluna Espaço T
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abertura
abertura de palco
abertura de passagem
abrir para fora
ação dramática
acústica
aderecista
adereço de cena
adereço de representação
adereço do ator (ou de 
representação)
alçapões
amador
anfiteatro
antecipar-se

abertura
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aparte
aplausos
apupos
apurar
argumento
aristotélico
armar um cenário
arquitetura teatral
arrumador
articular
asas do palco
assoalho
ato
ator/atriz
atuação
audição

balaustrada
bambolina
bambolina régia
banca
bastidores
bater o papel
black-out
boa casa
branca
bufão
burlesco
cabeleireiro
cabine
caixa
camarim
camarim de palco

cantar o texto
caraterístico (a)
caracterização/
maquilhagem
carpintaria
carpinteiro de cena
cartaz
catarse
catástrofe
cena
cenário
cenografia
cenógrafo
charriot
ciclorama
comédia satírica
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commedia dell’arte
contrarregra
contracena
contracenar
correr no texto
declamação
decorar
deixa
deixa de execução
deixa de preparação
deixar cair os finais
deus ex machina
dicção
didascálias
diegese
direção do olhar (em 

cena)
diretor de atores
diretor de cena
ditirambo
divertissement
dizer o texto aos 
“soluços”
dramatis personae
dramatização
dramaturgia
elenco
encenação
encenador
ensaiar
ensaio
ensaio à italiana

ensaio com adereços
ensaio corrido
ensaios de apuro
ensaios de 
improvisação
ensaios de leitura
ensaio de marcação
ensaio geral
entreato
entremez
espetáculo
estreia
expressividade e 
expressão vocalféerie
ferradura
figuração/figurante

contracena
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figurinista
figurino
guarda-roupa
guião
happening
iluminação
improvisar
/improvisação
interlúdio
intervalo
intriga
jogo cénico
jogral
lazzi
leitura
leitura dramática
leitura geral
leitura de mesa
leitura de palco

luminotécnico
manobra
maquete
máquina de fumos
marcação
marcar luzes
marcar uma cena
melodrama
mutação
naipe (de atores)
palco
pano de boca
pateada
personagem
plano cenográfico
plano de luz
ponta
pontar
ponto

aderecista
cenografo
coro
diretor artistico
dramaturgista
dramaturgo
luminotécnico
ponto
sonosplasta
assistente de direção 
de cena
chefe maquinista e de 
montagem
contrarregra
costureira de 
cena 
diretor de cena
diretor de produção
diretor tecnico

ensaio
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eletricista
maquinista
mestre de guarda-roupa
técnicos de luz
técnicos de som e 
vídeo 
projetor
proscénio
protagonista
quarta parede
quartelada
ribalta
rompimentos
saída falsa
saltimbanco
solilóquio
sonoplasta
sonoplastia
teatro à italiana
teatro da crueldade
teatro de rua
teatro épico

teatro
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teatro
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teatro épico vs. teatro 
dramático
teatro invisível
teatro pobre
teatro total
teia
tema
tempo
tragédia
tragicomédia
trama
urdimento
vara
vaudeville
voz
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“Assisti ao Corpo Evento no Auditório 
Municipal Venepor na Maia. Sobre o 
mesmo, de realçar a satisfação que senti 
enquanto assistia a cada apresentação 
realizada. Foi evidente o excelente 
trabalho de cada pessoa presente, 
tanto dentro como fora do palco. Uma 
excelente tarde onde tive a hipótese de 
assistir a momentos que me encheram o 
coração.”
Sílvia Santos // Espectadora

“Senti a necessidade de ver mais 
de perto o que se faz no Espaço t, 
associação que há cerca três anos faz 
parte da nossa vida em família. Eis que 
chega o momento de entrar naquela de 
espetáculos e toda eu vibro. Olho em 
meu redor e vejo pessoas cuja diferença 
não as impede de serem felizes. De 
repente aconteceu magia esqueci-me 

de quem era, estava diante pessoas 
incríveis, eu digo mais, de atores, 
bailarinos, verdadeiros Homens e 
Mulheres da Arte. E o sorriso? O sorriso 
sempre contagiante, dai a pouco já 
não conseguia estar sentada, só em pé 
conseguia aplaudi-los como eu queria 
e a minha vontade era juntar-me a 
eles e deixar-me levar pela sua magia, 
pela sua alegria. Mas devo enaltecer a 
grandiosidade da alma dos professores 
de todo o pessoal do Espaço t. É preciso 
sentir amor para dar tanto de si a estes 
alunos ficar. Quis ficar ali toda a noite e 
continuar o espetáculo com eles, quis 
ser feliz como eles. Depois daquele dia 
acreditem que fiquei bem mais rica, a 
minha alma encheu-se de uma nova LUZ 
e hoje só desejo a todos que continuem 
a sorrir. Obrigado ESPAÇO T.”
Maria Aurora Oliveira // Espectadora

“Eu conheci as Danças Africanas 
e a Joana Peres na festa da 
Interculturalidade e a partir desse 
momento ingressei no seu atelier. A 
coreografia que vi, os seus movimentos, 
a música, fez-me querer aprender sobre 
esta dança e a sua cultura. Fui para o 
atelier e após várias aulas, começamos 
a preparar o XXII Corpo Evento que 
foi sem dúvida um trabalho de equipa, 
até fui a cara e o rosto do cartaz deste 
evento que fez com que todas as noites 
os auditórios estivessem esgotados. 
Gostei muito de estar em palco com 
o grupo de Dança Africana. Adorei a 
experiencial Senti felicidade e emoção! 
Quero agradecer à Joana pelo trabalho 
que desenvolveu connosco é uma 
excelente formadora e sou um grande fã 
do seu trabalho!”
João Pedro Gomes // Aluno Espaço T
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“Gosto muito de dançar, gosto da 
música, sinto-me calmo e feliz. Estou 
no grupo de Dança Inclusiva há três 
anos e gosto muito dos meus colegas 
e da Filipa, ela ensina muito bem e 
faz-me sentir bem e incluído! O meu 
Corpo Evento preferido foi o de 2019 
onde dançamos no foyer do Auditório 
Almeida Garret porque fizemos uma 
coregrafia muito corporal, expressiva e 
livre!”
Illia Okysota // Aluno Espaço T

“Sinto-me bem a ir para o Espaço t, 
gosto do convívio com os meus colegas 
das várias instituições. Gostei de 
participar no Corpo Evento, pois gosto 
de fazer Teatro”
Rui Filipe Gomes // Aluno Espaço T

“Quando vou para o Espaço t sinto-me 
feliz, mais bonita e arranjada. Visto 
roupa diferente e pantufas. Gosto 
muito de estar com os meus amigos. 
Tenho saudades de correr e de ver o 
“Bé” sacudir a mão para matar a mosca 
e também do “Mosquito Valentim e do 
“Lobo Diogo”!”
Célia Mendes // Aluna da CerciGaia

“O Corpo Evento, promovido pelo 

Espaço T, dinamizado pelos seus 
alunos e utentes, constituiu uma lufada 
de ar fresco para as comunidades 
socialmente mais vulneráveis, que com 
este projeto tiveram oportunidade 
de contactarem com manifestações 
culturais e artísticas que lhes 
proporcionaram momentos de 
animação, mas sobretudo de reflexão 
sobre questões tão sensíveis como a 
saúde mental e a toxicodependência.  
Os espetáculos foram sem dúvida 
momentos únicos e inesquecíveis para 
todos os que tiveram o privilégio de 
assistir e participar.”
Mariana Almeida // Chefe de Divisão 
de Educação, Ação Social e Saúde da 
Câmara Municipal da Trofa

“O Corpo Evento a que tive 
oportunidade de presenciar, constituiu 
um evento de empreendedorismo 
social dirigido a públicos desfavorecidos 
da nossa comunidade, e não só, mas, 
com lacunas no âmbito da ação social, 
incluindo atividades intergeracionais, 
que permitiu ver em ação alguns grupos 
locais de instituições de solidariedade 
social na áreas de deficiência mental, 
toxicodependência e outros, que têm 
dado de si, para todos, evidenciando 

atributos teatrais, musicais e dança e de 
Tai-Chi, incluindo um vídeo alertando 
para a violência no namoro destinado 
à comunidade escolar  e local, no seu 
todo. Bem hajam”
Sr. José António Coelho // Trofa
Participante/espectador

O Corpo Evento é um “ Espaço “ de 
partilha de emoções, onde a criatividade 
e a diversidade conduzem à felicidade.
José Manuel Rodrigues // Porto

O Grupo de Teatro “Psiquê”, enquanto 
atelier terapêutico do SRP- HML, 
tem levado a cabo um trabalho de 
divulgação cultural, que funciona 
simultaneamente como um vetor 
de promoção da inclusão da pessoa 
portadora de doença mental grave, 
ajudando assim a desconstruir mitos 
e a combater a discriminação. É pois 
com o maior prazer que os nossos 
artistas têm integrado, ano após ano, 
o Corpo evento, espaço aglutinador e 
divulgador de projetos artísticos para 
pessoas, acima de tudo, extremamente 
talentosa e que se  tem  constituído, ao 
longo deste tempo, como uma marca 
incontornável na  produção artística da 
cidade.
João Silva // Enfermeiro Chefe 
Serviço de Reabilitação Psicossocial 
Hospital de Magalhães Lemos
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O ‘Corpo Evento- Ciclo de Espetáculos em Teatro e Dança’ 
é um ciclo de teatro e dança inclusivo, iniciado em 1998 pelo 
Espaço t, que tem como propósito apresentar em palco 
os ateliês desenvolvidos por esta Associação para Apoio à 
Integração Social e Comunitária.

O ‘Corpo Evento - Ciclo de Espetáculos em Teatro e Dança’ 
integra o projeto ‘Palcos para Inclusão’, iniciado em julho 
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O ‘Corpo Evento- Ciclo de Espetáculos 
em Teatro e Dança’ é um ciclo de teatro 
e dança inclusivo, iniciado em 1998 
pelo Espaço t, que tem como propósito 
apresentar em palco os ateliês 
desenvolvidos por esta Associação 
para Apoio à Integração Social e 
Comunitária.

O ‘Corpo Evento - Ciclo de Espetáculos 
em Teatro e Dança’ integra o projeto 
‘Palcos para Inclusão’, iniciado em julho 
2017 e dinamizado pelo Espaço t, que 
consiste na apresentação do trabalho 
artístico desenvolvido pelos alunos 
do Espaço t, junto de crianças, jovens 
e adultos em diversas situações de 
vulnerabilidade social nos territórios 
do Porto, Trofa e Maia. A Stone Soup 
Consulting é a entidade responsável 
pela realização da avaliação externa 
do projeto ‘Palcos para Inclusão’ e 
da iniciativa ‘Corpo Evento- Ciclo de 
Espetáculos em Teatro e Dança’. Para 
aferir o impacto social do ‘Palcos para 
Inclusão’ foi desenvolvido um processo 
participativo orientado pelo trabalho da 
teoria da mudança e pelos parâmetros 
acordados no âmbito do Social 
Return On Investment (SROI), que 
afere o retorno social de um projeto, 
comparando o valor dos recursos 
investidos, com o valor do impacto 
social que é gerado.

Em termos de impacto, os principais 
beneficiários do projeto ‘Palcos para a 
Inclusão’, são os alunos do Espaço t, os 
moradores dos territórios que acolhem 
as ações do projeto, as crianças das 
escolas onde são realizadas atividades, 
os dinamizadores das ações e o público 
em geral dos espetáculos do ‘Corpo 
Evento’. 

Concretamente, para o ciclo do ‘Corpo 
Evento- Ciclo de Espetáculos em 
Teatro e Dança’ considerou-se que 
as potenciais mudanças passíveis de 
serem geradas nos espetadores são 
o aumento do bem-estar emocional, 
da forma como aceitam pessoas 
com algum tipo de deficiência, da 
empatia (em relação a pessoas com 
deficiências) e melhoria da relação com 

Corpo Evento - um ciclo de espetáculos em Teatro e Dança inclusivo

Stone Soup // Avaliação Impacto Social Corpo Evento

as restantes pessoas do bairro.  Dança 
e experimentação musical, Tai Chi, 
teatro, canto e drama, fotografia, dança 
inclusiva e pintura e expressão plástica 
são as tipologias de manifestações 
culturais que são dinamizadas 
pelos alunos do Espaço t junto de 
comunidades residentes em bairros 
sociais, habitações sociais ou territórios 
vulneráveis.

  A 31 de agosto de 2020 já tinham sido 
realizadas 270 das 300 ações previstas 
para o projeto ‘Palcos para a Inclusão’ 
tendo sido envolvidas 75 instituições 
locais, ultrapassando  a meta das 60 
previstas e alcançado um total de 10271 
espetadores, superando igualmente a 
meta prevista de 9000.  

O último Corpo Evento (21º edição) 
decorreu em Outubro e Novembro de 
2019 e coincidiu com o 25º aniversário 
do Espaço t. Este ciclo de espetáculos 
percorre anualmente diferentes 
palcos e integra para além dos alunos 
do Espaço t outros grupos inclusivos, 
como o Grupo de Teatro do Hospital 
Magalhães Lemos (Porto), o Projeto 
Soma (Leiria), Grupo de Teatro 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental da Maia 
(Maia), Centro Comunitário Municipal 
da Trofa (Trofa) e a Santa Casa 
Misericórdia da Maia (Maia).

 Para medir as mudanças do projeto 
foram criados instrumentos de 
avaliação e monitorização das atividades 
e seus públicos. Os resultados obtidos 
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através da avaliação das duas edições 
do ‘Corpo Evento’ que integram o 
‘Palcos para a Inclusão’, a de 2018 e 
de 2019, permitiram traçar um perfil 
dos espetadores com idade média 
de 55 anos, maioritariamente do 
género feminino (68%), residentes 
no município do Porto (34%) e em 
concelhos vizinhos Trofa (14%), em Vila 
Nova de Gaia (10%), na Maia (6% ) e em 
Matosinhos (6%). 

 Pela amostra de espetadores inquiridos 
foi percetível a proximidade do público 
ao evento; 45% dos espetadores 
inquiridos já tinham assistido a edições 
anteriores da iniciativa e ao projeto, 
41% dos espetadores inquiridos têm um 
familiar a atuar no espetáculo. 

Durante a avaliação do ciclo de 
espetáculos Corpo Evento foram 
analisados, para além da aferição de 
mudanças nos espetadores, aspetos 
relativos ao desempenho, qualidade e 
valorização da atividade. A amostra de 
espetadores avaliou de forma muito 
positiva ambas as edições, de 2018 e 
2019. Concretamente classificaram 
como ‘muito boa’ a qualidade artística 
do espetáculo (71% em 2018 e 61%em 
2019) e a organização do evento (66% 
em 2018 e 57% em 2019). 
 
O desempenho dos protagonistas foi 
muito valorizado pelos espetadores, 
tanto em 2018 como em 2019. Alguns 
dos espetadores do Corpo Evento 
expressaram no fim do espetáculo a 

vontade de perseguir novos interesses 
artísticos, por exemplo praticar teatro, 
dança, canto e tai-chi.

 Sendo um ciclo de espetáculos de 
acesso gratuito, quando inquirido em 
2019, o público, afirmou estar disposto a 
pagar, em média 8,5€ para assistir a este 
espetáculo ou similares. 

Pela análise preliminar ao espetáculo 
do público, conclui-se que este já 
partia de uma situação com elevada 
empatia e propensão para aceitação de 
pessoas com algum tipo de deficiência. 
Facto que poderá ser explicado pela 
proximidade e fidelização com o 
evento, pela elevada percentagem de 
espetadores inquiridos que tinham um 
familiar a atuar no espetáculo e pelo 
segmento de espetadores com pelo 
menos uma pessoa com deficiência no 
seu agregado familiar (27%). 

 A avaliação das mudanças sentidas 
pelo público, através da análise da 
informação recolhida antes e depois 
da realização do ciclo de espetáculos 
Corpo Evento, permitiu confirmar que 
este gera mudanças positivas junto do 
público, nomeadamente um aumento 
do seu bem-estar emocional em 35% dos 
espetadores, uma melhoria na forma 
como aceitam pessoas com algum 
tipo de deficiência (física, psíquica ou 
social), em 49% dos espetadores, um 
aumento da empatia (em relação a 
pessoas com outras deficiências), em 
47% dos espetadores, e uma melhoria 
da sua relação com as outras pessoas do 
seu bairro, para 32% dos espetadores 
inquiridos. 

O ‘Corpo Evento- Ciclo de Espetáculos 
em Teatro e Dança’ é uma iniciativa 
extremamente relevante para os alunos 
do Espaço t, pessoas com incapacidades 
e deficiência e para o seu público, 
potenciando a autoestima e bem-estar 
dos alunos e fomentando a coesão 
social. No público promove a diminuição 
do preconceito e estereótipos sobre 
as pessoas com deficiências físicas, 
psíquicas e sociais.
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Estatuto editorial e RGC 2019

BALANÇO DO PERÍODO FINDO A 31.12.2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS
PERÍODOS

2019 2018

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis 802 844,61 801 915,36

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Bens do património histórico e cultural 0,00 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00

802 844,61 801 915,36

Ativo corrente:

Inventários 15 837,41 30 741,53

Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00

Clientes 194,27 249,66

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 0,00 0,00

Outras contas a receber 527 353,06 596 681,59

Diferimentos 0,00 3 087,90

Outros ativos financeiros 0,00 0,00

Caixa e depósitos bancários 9 111,09 4 994,74

552 495,83 635 755,42

Total do Ativo 1 355 340,44 1 437 670,78

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais:

Fundos 1 137,26 1 137,26

Excedentes Técnicos 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00

Resultados transitados 73 501,81 -16 795,43

Excedentes de revalorização 9 287,90 9 287,90

Outras variações nos fundos patrimoniais 468 314,35 481 519,39

552 241,32 475 149,12

Resultado líquido do período 16 330,98 90 297,24

Total do fundo do capital 568 572,30 565 446,36

Passivo:

Passivo não corrente:

Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 238 811,38 261 438,64

Estado e outros entes públicos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00

238 811,38 261 438,64

Passivo corrente:

Fornecedores 15 330,10 15 372,93

Adiantamentos de clientes 0,00 0,00

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 11 160,30 10 530,29

Financiamentos obtidos 41 234,20 44 739,56

Outras contas a pagar 36 642,04 35 835,59

Diferimentos 443 590,12 504 307,41

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

547 956,76 610 785,78

Total do passivo 786 768,14 872 224,42

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 1 355 340,44 1 437 670,78

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

31.12.2019

RUBRICAS
PERÍODOS

2019 2018

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 49 459,28 44 192,68

Subsídios à exploração 621 454,20 679 429,36

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -30 947,07 -10 135,27

Fornecimentos e serviços externos -195 495,49 -206 254,97

Gastos com o pessoal -337 615,29 -300 267,03

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 47 250,07 29 749,75

Outros gastos e perdas -104 028,95 -106 437,48

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 50 076,75 130 277,04

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -18 514,38 -17 804,40

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)0 ,000 ,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 31 562,37 112 472,64

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados -15 231,39 -22 175,40

Resultado antes de impostos 16 330,98 90 297,24

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 16 330,98 90 297,24

ESPAÇO CON(TACTO) é uma revista
anual de carácter social e cultural,
orientada por critérios de rigor e
criatividade editorial, sem qualquer
dependência de ordem ideológica,
política e económica.

ESPAÇO CON(TACTO) aposta numa
informação diversificada, baseada,
sobretudo, em temas culturais e sociais
e correspondendo às motivações e
interesses de um público plural, com
especial atenção às expectativas
e necessidades de grupos sociais
minoritários.

ESPAÇO CON(TACTO) estabelece
as suas opções editoriais atendendo
à diversidade e individualidade de
cada um, facultando a informação e
o conhecimento ao maior número de
pessoas sem fixar fronteiras regionais,
nacionais, culturais e sociais.

ESPAÇO CON(TACTO) garante a grupos
tradicionalmente desfavorecidos o
acesso à informação e ao conhecimento.

ESPAÇO CON(TACTO) sensibiliza a
comunidade para diferentes temáticas
e problemáticas sociais utilizando a
expressão jornalística e criativa como
meios de comunicação privilegiados.

ESPAÇO CON(TACTO) incrementa
o jornalismo numa vertente de
intervenção social e cultural,
combatendo a discriminação e a
exclusão social.

ESPAÇO CON(TACTO) favorece a
interacção entre as pessoas ditas
normais e as pessoas com défices
físicos, psíquicos, emocionais e
relacionais.

ESPAÇO CON(TACTO) reconhece
como seu único limite o espaço privado
dos cidadãos e tem como limiar de
existência a sua credibilidade pública.
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