
Trata-se de um facto notável: a iniciativa Juntos Pel'Arte atinge a sua vigésima edição, mantendo o 
propósito inicial de usar a arte e a cultura como forma de integração e de superação das abstratas barreiras 
que muitas vezes apartam cidadãos que formam parte de uma mesma comunidade. Se a intenção inicial 
pareceu a alguém demasiado otimista, estas vinte edições hão de já ter afastado as dúvidas que tenham 
existido, comprovando que a força das boas ideias tem a efetiva capacidade de transformar e de adquirir 
realidade.
Concelho exemplar em vários domínios da sua atividade, Matosinhos tem procurado fazer a diferença 
também no que respeita às políticas de integração e promoção social. A iniciativa Juntos Pel'Arte constitui, 
assim, um elemento particularmente simbólico desta política, permitindo que cidadãos com diferentes 
idades e necessidades mostrem à comunidade o seu trabalho artístico, permanecendo anónima a autoria 
das peças. Independentemente da sua origem, é a expressão artística o único traço unificador desta 
iniciativa, cujos proveitos permitem apoiar as instituições de apoio à deficiência.
Foi, há 20 anos, uma grande ideia. É agora uma feliz realidade que se tornou parte integrante do 
programa cultural regular da Câmara Municipal de Matosinhos.
 
Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

Nenhuma política cultural cumpre cabalmente a sua função de educação e sensibilização para as 
problemáticas cívicas do mundo que nos rodeia se não for capaz de interagir com os demais setores da 
atividade humana, atuando de modo afim e complementar. O festival Juntos Pel'Arte é, pois, um exemplo 
notável de como a criatividade e a cultura podem e devem ser também um instrumento de integração, 
tendo em vista a construção de um concelho onde todos possam ser protagonistas de pleno direito.
No ano em que cumpre vinte anos de existência, o Juntos Pel'Arte é, por isso, e antes de tudo o mais, uma 
festa da capacidade criativa de diversas instituições do concelho, das IPSS às escolas dos vários ciclos de 
ensino, cujos alunos e utentes mostram em conjunto trabalhos de pintura, escultura, cerâmica e outras 
manualidades. Mas também há espetáculos de movimento e dança, tertúlias, ateliês e workshops, 
sublinhando o momento em que alguns dos espaços mais nobres da cidade abrem as suas portas à 
tremenda capacidade que a arte tem para unir os cidadãos e mostrá-los na sua dimensão mais humana e 
solidária.

Fernando Rocha, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos

Há 20 anos Juntos Pel'Arte. Parabéns a todos!
Foi nos finais do século passado que nasceu o “Juntos Pel'Arte”, evento que celebra este ano a sua 20ª 
edição.  Fiel ao objetivo que é, colocar a arte ao serviço de todos, como meio de expansão e crescimento, 
estamos certos de que a organização deste ano fará jus a uma já tão bonita idade.
A verdade, porém, é que o nosso mundo continua preconceituoso e indiferenças retardadoras da aceitação 
da diversidade teimam em não deixarem de existir.
A solidariedade é a argamassa que mantem unida a Humanidade, contribuindo para tornar cada vez mais 
ténues as fronteiras do preconceito. 
A inclusão, como não poderia deixar de ser, é, um dos grandes desafios da APPACDM de Matosinhos, e é 
através de eventos como o Juntos Pel'Arte, que colocando as artes ao serviço de todos, melhoramos a 
comunicação e tentamos potenciar o envolvimento dos cidadãos, pois ao mesmo tempo que usufruem do 
evento, têm a oportunidade de conviver com processos ainda por muitos desconhecidos.  
É com enorme expetativa que aguardamos por todos nesta 20ª edição do Juntos Pel'Arte.
Sejam todos muito bem-vindos!

Olívia Assunção, Presidente da APPACDM de Matosinhos



SESSÃO DE ABERTURA

22 NOV
[QUA 15h00]
Arte Urbana [Entrada da Biblioteca]
Contra, O trabalho de Contra tem raízes em 
diferentes áreas, desde o graffiti à arte abstrata. 
Num processo maioritariamente analógico, essas 
áreas visuais culminam numa miscelânea visual 
que reflete as suas experiências e pensamentos. 
Membro e Cofundador do Coletivo Rua 
Espetáculo [Entrada da Biblioteca]
Temas, do Grupo de Musicoterapia da 
APPACDM de Matosinhos 
Animação [Entrada da Biblioteca]
Em_Festa, do Grupo de Teatro da APPACDM de 
Matosinhos [CAO Sra.Hora]
Sessão de abertura com a presença da 
Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, 
Dra. Luísa Salgueiro, da Presidente da 
APPACDM de Matosinhos, Olívia Assunção, e do 
Vereador da Cultura, Fernando Rocha.  

23 NOV
[SEX 10h00-12h00] 
Workshop [Loja do Munícipe ]
Arte Urbana
Contra – Coletivo Rua 
Manifestação artística sobre rodas
[SEX 14h15-16h00]
Atelier [Sala das Artes] 
Deco-Eco
Manuela Figueiredo, Monitora na APPACDM de 
Matosinhos
Sustentabilidade é um princípio de vida! No 
decorrer deste workshop iremos ter oportunidade 
de usar vários materiais recicláveis, que são o 
ponto de partida, para a Simplicidade 
Voluntária de cada um.

26 NOV
[SEG 10h00-12h00]
Atelier [Sala das Artes]
Sacos de Papel
Paula Cruz, Monitora na APPACDM de 
Matosinhos
Dar azo à criatividade! Explorar texturas, cores, 
formas e no fim criar um saco de papel único e 
distinto.

[SEG 14h00-16h00]
Atelier [Sala das Artes]
Tapeçaria
Rosa Rocha, Monitora na APPACDM de 
Matosinhos
Entrelaçar fios e fibras, como suporte para criar 
peças de tapeçaria contemporânea, partindo da 
sensibilidade e criatividade dos participantes. 
Pretende-se que os participantes desenvolvam 
projetos pessoais na base do têxtil.  

27 NOV
[TER 10h00-12h00]
Workshop [Auditório da Biblioteca]
Jogos Dramáticos  
João Pedro Soares, Animador Cultural na 
APPACDM de Matosinhos
Reaprender o jogo e as suas regras é o desafio! 
Neste workshop, tomamos consciência do eu no 
grupo e tomamos consciência do jogo dramático 
e das suas regras para abordarmos o improviso.

[TER 14h00-16h00]
Workshop [Auditório da Biblioteca]
Música Acessível
Jéssica Chazerand, Músico Terapeuta na 
APPACDM de Matosinhos
Musicalidade no ouvido, evidenciada em 
expressões e comportamentos que nos fazem 
redescobrir a importância do silêncio. 
Uma descoberta de ritmos e melodias 
improvisadas com o corpo.

28 NOV
[QUA 10h00-12h00]
Atelier [Sala das Artes]
Trabalhos Manuais 
Ana Costa Pereira, professora de trabalhos 
manuais na APPACDM de Matosinhos
Aprender a fazer, passo a passo, os brinquedos e 
outras peças artesanais divertidas aproveitando 
materiais reciclados e respeitando a natureza.

[QUA 14h30-16h00]
Espetáculos [Salão Nobre]
Sentidos, do Grupo de Teatro da APPACDM de 
Matosinhos [CAO Laranjeiras]
Performance Artística, do CAO da CERCI 
Espinho
Dança Com Arte, da APPACDM de Matosinhos

29 NOV
[QUI 10h00-12h00]
Workshop [Auditório da Biblioteca]
Hip Hop e Contemporâneo
Cristiana Azevedo, bailarina na academia de 
dança da Maia  
A Dança é uma das maiores formas de expressão 
humana, uma das muitas possibilidades de 
comunicação.
Vamos partilhar passos e movimentos e criar um 
momento de dança inclusiva, onde nos possamos 
sentir bem.
 [QUA14h00-16h00]
Workshop [Auditório da Biblioteca]
Malabarismo 
Hugo Silva, performer na HugoAnima
Apresentar as artes circenses como o despoletar 
de sensações de felicidade e do onírico. Pretende-
se com o exercício do malabar, experimentar, 
fazer sorrir e sonhar.

30 NOV
[SEX 10h00-12h00]
Tertúlia [Auditório da Biblioteca]
“Olhares: A realidade da inclusão”
Oradores:
Diana Rodrigues e Madalena Ricou da Associação 
do Porto de Paralisia Cerebral
Fátima Almeida e Jaquelina Dias da APPACDM 
de Matosinhos
 [SEX 14h00-16h00]
Workshop [Auditório da Biblioteca]
Fotografia
Marina Pereira, Fotógrafa da APPACDM
“O Mundo através de uma lente”

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
03 DEZ
[SEG 10h00-12h00]
Workshop [Sala das Artes]
Pois… mais fitas
Técnicas do Serviço Educativo da C.M. Matosinhos
Aprende a fazer as melhores fitas deste mundo… 
que é um circo!

[SEG 14h30-16h00]
Espetáculos [Salão Nobre]
Todos Diferentes, Todos Iguais, da APPACDM 
de Matosinhos
Andrea Mariani Clown, teatro circo 
Melodias de Natal, Escola Maria Manuela de 
Sá

Locais
Galeria da Biblioteca Florbela Espanca  
Auditório da Biblioteca Florbela Espanca 
Sala das artes da Biblioteca Florbela Espanca 
Salão Nobre dos Paços do Concelho

Informações e inscrições
Todos os workshops são dinamizados pela 
APPACDM de Matosinhos estando sujeitos a 
marcação prévia para:
casadobosque@cm-matosinhos.pt
telf. 22 939 24 10
Dirigem-se a todos os interessados, pais, 
crianças, técnicos de reabilitação, professores e 
educadores, artistas, animadores sócio-culturais 
bem como restante população.

Instituições
APPACDM de Matosinhos
Associação Portuguesa de País e Amigos do 
Cidadão Deficiente Mental
AAJUDE
Associação de Apoio à Juventude Deficiente
ALADI
Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído 
Intelectual
RUMO A VIDA
Associação Rumo A Vida

ESCOLAS

Escolas Básicas
Matosinhos
Irmãos Passos
Sendim
Dr. José Domingues dos Santos – Lavra
Leça do Balio
Custoias 
Óscar Lopes
Perafita
Maria Manuela de Sá
Barranha
Sra. Hora

Escolas Secundárias
Abel Salazar
Boa Nova
Augusto Gomes
João Gonçalves Zarco
Sra. da Hora
Padrão da Légua
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