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O “laboratório” de teatro com
a comunidade, a decorrer no
âmbito do LabCult – Labora-
tório de Saberes, integra o pro-
grama comemorativo do 33.º
aniversário do Grupo Etnográ-
fico e Cénico das Barrocas
(GECB). Ministrado pela Asso-
ciação Cultural Fugir do Medo,
teve início em Junho e termina
na próxima sexta, pelas 21.30
horas, com a apresentação do
espectáculo “Manuel” no Teatro
Aveirense. O grupo de trabalho
integra cerca de 40 elementos,
entre os cinco e 79 anos, sendo
que aproximadamente metade
são membros do GECB e a ou-
tra metade constituída por ele-
mentos da comunidade. O
LabCult - Laboratório de Sabe-
res é um espaço vivo de cultura
e partilha, de experimentação
e criação, potenciador de novas
oportunidades em torno da et-
nografia, do artesanato, da gas-
tronomia e das artes . 

Aberto à comunidade, a sua
estrutura tem por base labo-
ratórios experimentais e temá-
ticos, dinamizados por espe-
cialistas, individuais ou colec-
tivos, mas também pelos cida-
dãos que pretendam partilhar
conhecimento e trocar expe-
riências. 

Fundamentado neste con-
ceito, surge o primeiro Labo-
ratório de Teatro com a Comu-
nidade. Isabel Fernandes Pinto,
encenadora responsável, des-
creve o percurso deste labora-
tório como sendo um processo
de “criar disponibilidade para
ir à essência do brincar. Brincar

não como um passatempo
(quem quer passar o tempo, se
o tempo é vida e a vida é um
bem precioso e tão efémero?),
mas como actividade edifi-
cante. Desligamos todos os ruí-
dos para observarmos a reali-
dade, escutarmos os nossos
impulsos e ligarmos a máquina
maravilhosa da nossa imagi-
nação. É tudo o que fazemos
neste laboratório. Depois de
tudo isto, apenas nos deixando
conduzir pela nossa capaci-
dade de criar, cada oficina/en-
saio é um momento de desco-
berta de novas formas”. Cristina

Perestelo (Coordenadora do
LabCult), avança que foi par-
tindo dos dados biográficos de
um músico popular desta re-
gião, o Manuel Imaginário, que
foi traçada a história de um ho-
mem de Aveiro, que percorre o
século XX e o início do século
XXI, passando por eventos co-
muns a tantos conterrâneos: a
instrução até à quarta classe, o
trabalho na fábrica (“Vista Ale-
gre”), a banda de música de
baile aos fins-de-semana, a
tropa, a emigração, a separação
da família, a união e a prospe-
ridade, o regresso...|
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Laboratório teatral
com a comunidade
“Manuel” Estreia marcada para dia 26, no Teatro Aveirense,
num projecto experimental do LabCult

Inspirado nas canções compostas por Manuel Imaginário

Workshop de
Coaching dia
11 de Outubro

Está marcado para dia 11 de
Outubro a realização de um
Workshop de Coaching, pro-
movido pelo Centro Social e
Paroquial da Vera Cruz. 

Esta acção de formação, que
já tem inscrições abertas (co-
municacao@cspveracruz.pt
ou 234380420), pretende aju-
dar os participantes a valori-
zarem as suas características e
adquirir novas competências
e assim melhorarem as suas
performances em termos pro-
fissionais e até pessoais.

De acordo com o plano de
conteúdos, este workshop tem
como tópicos: o que é o Coa-
ching, pressupostos do Coa-
ching, função do Coach, como
fazer perguntas poderosas, mo-
delo de cinco passos para o
Coaching, a roda da vida e, por
último, o sonho, meta e plano.
Será formadora Ana Paula Silva,
com várias certificações e vasta
experiência neste tipo de for-
mação. A inscrição tem o curso
de 30 euros e decorre entre as
9.30 e as 18 horas, no CSPVC
(Edifício Padre Fernandes). |

Colégio Português 
inaugura Quadro de Honra

ENSINO O Colégio Português
inaugurou, no passado dia 19,
o seu Quadro de Honra, que
distingue os alunos que mais
se destacaram nas diversas
áreas da sua formação hu-
mana, social e académica. Um
quadro que assinala a progres-
são realizada em cada etapa
lectiva, valorizando as atitudes
e os resultados académicos
conseguidos no decorrer de
um ciclo – 1.º, 2.º e 3.º ciclo. 

Além de passarem a integrar
este quadro de mérito, os me-
lhores alunos receberam ainda
um diploma, em cerimónia so-
lene realizada nas instalações
do Colégio Português. 

Segundo adiantou fonte da
instituição de ensino aveirense,
estas distinções “foram pensa-
das para reconhecerem valores,
atitudes e os resultados acadé-
micos, traduzindo o objectivo
de proporcionar aos alunos
uma formação integral e susci-
tar em todos a procura da ex-
celência”. Beatriz Alves (4.ºano),
Catarina Varum (4.ºano), Pedro
Loureiro (4.ºano), Sofia Costa
(4.ºano), João Fontes (9.ºano) e
Sofia Barreto (9.ºano) foram os
alunos que mais se destacaram
no último ano lectivo e passa-
ram, agora, a ver o seu nome
destacado no Quadro de Honra
da instituição.|

O Colégio Português distinguiu os seus melhores alunos
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