
http://www.boutiquedacultura.org/
mailto:geral@boutiquedacultura.pt
Ana Veiga
Cross-Out



CURSO DE TEATRO E COMUNIDADE 
PARA JOVENS E ADULTOS 

A Boutique da Cultura irá realizar de fevereiro a setembro um 
novo curso de teatro destinado a todos aqueles que queiram 
aprender sobre a arte de representar. O curso destina-se a todas as 
pessoas maiores de 16 anos, independentemente da sua área de 
residência, com ou sem experiência de teatro e será orientado pela 
Natália Vieira. 
Todos os alunos participarão no final, em outubro, numa produção 
teatral da Boutique da Cultura. 
As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada. 

AULAS: 
fevereiro a setembro - 2ª e 4ª feiras, das 20h00 às 22h00 (pausa em 
julho e agosto) 

APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: 
outubro de 2022 (datas a confirmar). 

LOCAL: 
Espaço Boutique da Cultura – Avenida do Colégio Militar, 1500-187 
Lisboa (em frente à Rua Adelaide Cabete/Quinta da Luz) 

IDADES:  

Jovens e adultos, maiores de 16 anos. 

CONTEÚDOS: 
Corpo (consciência, postura e expressão) 
Voz (respiração, projeção e articulação) 
Relação com o Outro (comunicação verbal e não verbal) 
Espaço e Objetos (personagens, situações e   histórias) 
Espetáculo de Teatro (texto, encenação, componente  plástica, 
sonoplastia, luminotecnia, produção, divulgação e receção do 
espetáculo). 

MENSALIDADE: € 40,00/mês (a pagar de 1 a 10 de cada mês – 
de fevereiro a junho) 

INSCRIÇÃO: 
€ 40,00 no ato da inscrição correspondendo à mensalidade de 
setembro.                                 
Inscrição por e-mail, com preenchimento da ficha de inscrição e 
envio do comprovativo de pagamento da inscrição. 

Inclui aulas de fevereiro a julho, ensaios em setembro, frequência 
da formação e participação na produção de teatro da Boutique da 
Cultura a estrear em outubro de 2022. 

NO CASO DE DESISTÊNCIA, NÃO EXISTE DEVOLUÇÃO DO VALOR 

FORMADORA: 
Natália Vieira é Especialista em Teatro e Comunidade, 
pelo   Instituto   Politécnico   de    Lisboa.    Desde 1999 que 
exerce profissionalmente atividades de formação, escrita e 
encenação no âmbito do Teatro Comunitário e desde 2008 que 
é docente na Escola Superior de Educação de Lisboa, no Domínio 
de Teatro. Na Boutique da Cultura orientou a criação de três 
peças de teatro, resultado dos cursos de formação em Teatro 
Comunitário. 
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