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 Luís PortugaL

                  

               auditório

Qui 30 nov, 21h30



Escolas E alunos participantEs

Escola sEcundária 
MarquEs dE castilho

alexandra Marques
Bruno Braz
Carolina semblano
daniela ribeiro
inês Martins
João sousa
Márcio Ferreira
Marta Campos
noémia Cá
sara araújo
sara Campos
valentina rodrigues

Escola sEcundária 
adolfo portEla

alexandre sousa
Beatriz Ferreira
inês torres
Margarida Breda
Mariana Marques
Miguel Lisboa
sofia Lopes
vitor Pereira

ilustração de valentina rodrigues



Palavra puxa canção é o mote para oficinas de 
escrita criativa e composição musical cujo intuito é 
partir em busca da felicidade de escrever na própria 
língua, fazendo a ponte entre a escrita criativa e a 
composição musical. O namoro é secular, e muitos 
são os casamentos intemporais entre estas duas 
artes. 

Nos último meses, alunos das escolas secundárias 
Marques Castilho e Adolfo Portela procuraram entre 
si o espaço que ocupa cada palavra, alimentaram 
a imaginação através de exercícios que incluíram 
modos de operar com a língua materna e, numa 
fase final, inseriram a componente musical, num 
processo em que a “palavra puxou a canção”. 

O resultado desta abordagem de fruição cultural, 
resulta neste espetáculo, também com a colaboração 
de Rui Vilhena, que representa uma mais valia para 
o papel de renovação cultural da região.

M/6 
1h00

direção
Luís Portugal

voz
Luís Portugal
rui vilhena

guitarra
rui vilhena
Mariana Marques 
sofia Lopes
Marta Campos
alexandra Marques 

ukeLeLe
João sousa

vioLino
Carolina semblano 

vioLonCeLo
daniela ribeiro

troMPete
Márcio Ferreira

PerCussão
inês torres
inês Martins

desenho ao vivo
valentina rodrigues
sara araújo

ProCesso Criativo 
alexandra Marques
alexandre sousa
Beatriz Ferreira
Bruno Braz
Carolina semblano
daniela ribeiro
inês Martins
inês torres
João sousa
Márcio Ferreira

Margarida Breda
Mariana Marques
Marta Campos
Miguel Lisboa
noémia Cá
sara araújo
sara Campos
sofia Lopes
valentina rodrigues
vitor Pereira
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