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convidados 

ANA RITA BARATA [coreógrafa e diretora artística Vo’Arte] 

HENRIQUE AMOEDO [diretor artístico Dançando com a Diferença]

JORGE LOPES [bailarino Dançando com a Diferença/Viseu]

moderação 

JOÃO FERNANDES [professor e ex-subdiretor da Escola Superior de Dança] 

A conversa em torno da temática Intérprete e criação artística 
reuniu a participação de coreógrafos, directores artísticos e 
intérpretes: Ana Rita Barata, coreógrafa e directora artística da 
Vo’Arte; Henrique Amoedo, director artístico da Dançando com a 
Diferença, e Jorge Lopes, bailarino da Dançando com a Diferença/
Viseu. 

Fazendo a ponte com a sessão da manhã, o moderador, João 
Fernandes, professor e ex-subdirector da Escola Superior de Dança, 

* A autora escreve de acordo com o antigo acordo ortográfico

INTÉRPRETE 
E CRIAÇÃO ARTÍSTICA
texto de CARLA AUGUSTO* [coordenação e formação em Projetos Educativos]
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colocou três questões muito claras aos convidados: quando e como 
surge o interesse, ou qual a motivação, para trabalhar a inclusão 
na dança; como se faz a mobilização da diferença na criação 
coreográfica; e como era feita a escolha dos intérpretes para as 
criações. 

Estas questões desenham desde logo o espaço da conversa: o 
espaço central da dança, o palco, o estúdio, a sala de ensaios. 
Espaços nus ainda, que convocam para um local de encontro, um 
lugar/tempo de criação. E é dentro desse lugar/tempo de criação, 
desse claustro, que se dá o encontro, necessariamente feito de 
diferenças: criadores, coreógrafos, intérpretes. Nele, cada um 
aparece inteiro no que há a fazer, na forma como se exprime, no 
longe a que se deixa ir. A entrada da Diferença na dança, dançar 
com a diferença traz para este campo uma preocupação e uma 
atitude que poderíamos bem levar para outros campos: o do cuidado 
com o Outro na tarefa da criação. Um cuidado que não se centra na 
diferença, mas na criação: de um tempo/lugar de generosidade, de 
disponibilidade, de alguma coisa a fazer em comum.

Mas como se chega lá? Que motivações estão por trás do trabalho 
de coreógrafos, de directores artísticos e de intérpretes na dança 
inclusiva? As respostas podem ser completamente diferentes: pode 
ser por uma epifania, um reconhecimento, um encontro com a 
diferença e uma vontade que desponta, súbita e irreversível (Dançar 
com a Diferença), mas pode ser também por ser familiar, por uma 
herança que se fez hábito e que se transforma em companhia de 
dança, como a Vo’Arte. Para o intérprete, Jorge Lopes, a resposta é 
sobre como se começa a dançar, e a resposta marca também essa 
resistência: “Dança, aquilo? Aqueles movimentos esquisitos?”
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A conversa sobre estes percursos permitiu perceber que, para além 
desse momento do encontro e da ressignificação do diferente e do 
esquisito, necessariamente individual, que exige uma oportunidade 
e disponibilidade, foi a própria mudança de paradigma no campo 
artístico da dança, com a sua abertura à diversidade de linguagens 
coreográficas, que permitiu trazer para a dança um conjunto 
de questões contemporâneas, onde o corpo e as suas diversas 
qualidades são questões centrais.

Nas respostas à segunda questão, sobre como as diferenças 
são mobilizadas no processo de criação, percebe-se que essas 
diferenças iniciais são na relação com a dança, no domínio maior 
ou menor de um código artístico, mas que se equilibram nesse 
espaço/tempo nu e horizontal da igualdade, onde deixam de ser um 
problema para passarem a ser uma expressividade particular. 

Depois é o processo artístico da criação: o tempo de aprendizagem, 
de transformação, de construção, de crescimento de um 
espectáculo. Mas também a necessidade de evitar a cristalização 
em torno da diferença, em torno dos preconceitos, de um olhar 
já habituado a determinados movimentos, procurando antes 
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desafiar esses mesmos constrangimentos chamando coreógrafos 
e intérpretes com outras linguagens/expressividades. E o tempo, o 
tempo de acontecer a criação, tempo de experimentar, de cruzar e 
cerzir transformações individuais e conjuntas, e o tempo da espera, 
da suspensão.

A escolha dos intérpretes é a normal audição. Por vezes, o problema 
maior é a escolha dos coreógrafos, ou a decisão sobre o número 
de intérpretes em palco ou, ainda, as contingências da produção. 
A solução passa pela harmonização das sensibilidades e das 
contingências em função de cada criação artística. Problemáticas 
também são as questões legais da participação dos intérpretes 
como intérpretes formais, no seu reconhecimento profissional, 
especificamente na sua remuneração, no seu cachet enquanto 
bailarinos, que colide muitas vezes com as regras das prestações 
sociais de que auferem.

Uma última questão surgiu sobre a formação e capacitação dos 
intérpretes. Por um lado, a formação que é feita dentro da própria 
companhia de dança, a formação que é feita no momento da 
criação, e por outro a dificuldade no reconhecimento formal dessa 
formação. Uma questão muito premente para estes intérpretes, cuja 
certificação escolar é por vezes mínima, e que necessitam de ver 
as aprendizagens que entretanto desenvolvem serem reconhecidas 
também formalmente. Mesmo que esse reconhecimento não seja 
decisivo para a sua participação no campo artístico, são importantes 
para o seu futuro, para a sua integração social e no mercado de 
trabalho, ou para ingressarem em formações do ensino superior na 
área da dança.
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Se a Dançando com a Diferença pode ensinar muito sobre os 
processos artísticos e educativos, sobre a inclusão da diferença, 
sobre o respeito pela individualidade de cada um, sobre o trabalho 
de equipa necessário, sobre a qualidade do tempo necessário 
para criar, caberá às instituições do Estado, entre elas a escola, 
aproveitar para retirar algumas lições: sobre as diferenças que nos 
tornam únicos, sobre a disponibilidade e a entrega, sobre o silêncio 
e o nu de um palco/sala.
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VISÕES, LINGUAGENS 
E DISCURSOS ARTÍSTICOS

convidados 

ELISABETE MONTEIRO [coreógrafa, investigadora e professora na Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade de Lisboa]

CLÁUDIA GALHÓS [crítica de dança]

LEONOR BARATA [bailarina e coreógrafa]

moderação 

PAULA GARCIA [diretora geral e de programação do Teatro Viriato, em 2020]

SOBRE A SINGULARIDADE E A ESPECIFICIDADE

“Cada um dança a sua vida”, disse-nos Leonor Barata, bailarina e 
coreógrafa, citando Vaslav Nijinski, provavelmente o mais famoso 
bailarino do século XX, internado aos 29 anos com diagnóstico de 
esquizofrenia. Este é um ponto de partida tão bom como outro para 
pensar o painel a que, pomposamente, se deu o nome de Visões, 
Linguagens e Discursos Artísticos, presente na 4.ª edição do 
ENCLUDANÇA - Encontro Internacional de Arte e Acessibilidade. 

texto de ROBERTO TERRA [ator]
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Pensar sobre algo não significa necessariamente teorizá-lo. Ou 
oferecer respostas. Pensar um assunto, e principalmente pensar 
um assunto em grupo, permite-nos, acima de tudo, questionar 
paradigmas, provocar, levantar temáticas, projetar um futuro 
em que tais questões são repensadas e colocadas para lá da 
nossa esfera. E, no decorrer deste painel, com presenças tão 
diversificadas, foi precisamente o que aconteceu.

Em jeito de “pontapé de saída”, Paula Garcia, diretora geral e de 
programação do Teatro Viriato, questiona-nos sobre a relação da 
inclusão com o ensino/formação artística, nomeadamente no que 
diz respeito ao lugar da formação da pessoa com deficiência, no 
panorama atual. De imediato isto conduz-nos a um conceito-mor da 
criação artística: o da especificidade e singularidade. E, quando falo 
de criação artística, não falo só de dança. Ou de teatro. Falo também 
de cinema, de pintura, de escultura, das artes plásticas, fotografia, 
arquitetura, música, de todo e qualquer género de expressão 
artística. E, estendo o conceito para além dos “criadores”, no sentido 
literal da palavra, e aplico-o a todos os intervenientes da criação: 
os bailarinos, atores, designers, cenógrafos, figurinistas, músicos, 
etc. Todos eles parte de um todo, mas dotados de uma subjetividade 
singular colocada na (re)produção do objeto artístico. E, essa é, se 
calhar, a questão-chave: como potenciar a subjetividade de cada um 
para o enriquecimento da linguagem artística?

“É preciso criar condições para cada um fazer o melhor possível”, 
diz-nos Natércia Xavier, gestora de projetos culturais e ex-diretora 
artística do Centro das Artes Casa das Mudas, na Madeira. E como 
fazer isso? Passa pela escola, pela formação? Como oferecer 
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ferramentas a quem precisa? A solução não é óbvia, nem imediata, 
mas grande parte do caminho tem de se fazer, usando as palavras 
de Elisabete Monteiro, coreógrafa e investigadora também presente, 
“desformatando a academia”, para permitir que os profissionais 
se possam dedicar a trabalhar a especificidade de cada um. Neste 
sentido, a conversa levou-nos então a um caso muito concreto: o de 
Elsa Freitas, a primeira bailarina em cadeira de rodas a ser admitida 
no Conservatório de Dança da Madeira; e como o “fenómeno 
Elsa”, assim apelidado pelos intervenientes do painel, levou ao 
surgimento de novos códigos e a uma rutura da norma que impede 
que determinados indivíduos acedam ao ensino. Uma problemática 
que, na verdade, no nosso país se estende para além do ensino e 
do artista com deficiência. “É muito difícil um artista português sair 
da norma”, afirma Cláudia Galhós, jornalista, escritora e crítica de 
dança, citando o exemplo da performer Mónica Calle.

Assim sendo, e falando de inclusão no seu sentido mais lato, é 
preciso repensar o paradigma artístico e ir ao encontro deste termo 
que tanto gosto: singularidade. E como esta singularidade do artista 
leva a uma exploração de outras potencialidades na criação.

Juliana Moura, diretora geral e coordenadora pedagógica do 
INAC - Instituto Nacional das Artes do Circo, também presente no 
painel, dá-nos o exemplo de duas alunas da Escola de Circo, uma 
com deficiência física, outra com deficiência visual, que, privadas 
de certos aspetos, têm liberdade para encontrar outros caminhos 
e poderem avançar. E, é isto que me leva a questionar: não somos 
todos assim? A diferentes níveis, claro, mas todos nós, artistas, 
intérpretes, bailarinos temos limitações. Um ator que não diz bem 
os “rr” ou um bailarino que não tem flexibilidade... E, é no trabalhar 
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destes handicaps que se descobrem novas linguagens, novas 
soluções capazes de diversificar a criação artística.
“E há vontade da criação artística se abrir?”, pergunta São 
Castro, diretora artística da Companhia Paulo Ribeiro, em jeito de 
provocação. Uma questão que nos remete novamente ao que é “fugir 
da norma” em Portugal e a outro conceito fundamental da criação: 
o da liberdade artística. A vontade de incluir, no sentido abrangente, 
não deve, não pode interferir com a visão e a expressão de quem 
cria. O caminho tem e deve ser o inverso e partir da vontade do 
criador de trabalhar com a especificidade do indivíduo. Ou com a 
sua própria. E é quando esta escolha é tomada conscientemente 
que o trabalho de inclusão deixa a esfera do social, como se falava 
na parte da manhã do ENCLUDANÇA, e passa para a esfera do 
artístico. E, é neste patamar que se deixa a palavra inclusão para 
trás e começamos a falar de troca. De códigos, de linguagens, de 
formas e conteúdos. E, é aqui que a arte passa a ser uma simbiose e 
não uma relação assente na unilateralidade.
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EXPERIÊNCIAS 
E PERSPETIVAS

convidados 

PAULA SOARES [professora, Escola Secundária Viriato, Viseu] 

FILOMENA GATO [psicóloga, Escola Secundária Emídio Navarro, Viseu] 

SANDRA TAVARES [coordenadora pedagógica do projeto Paradinha Escola e Comunidade, 

Escola de Paradinha, Viseu]

moderação 

FÁTIMA ALÇADA [diretora artística do Serviço de Educação e Mediação Cultural de A Oficina]

PESSOAS PARA PESSOAS

Vivemos em redes. Redes dentro de redes, de pessoas, que se ligam 
e agrupam pela proximidade, por exemplo, do emprego, ou por 
afinidade derivada da empatia, mas também pelas diferenças. Tudo 
isto advém do mesmo e junta-se em diversidade, que é um bem. 

O pensamento também funciona em rede, ora internamente e 
reagindo a conceitos e preconceitos, ora pela receção da sugestão. 
Quando incluímos ou excluímos face à diferença estamos a lidar 

texto de CARLOS FIGUEIREDO [gestor de projeto de inovação e I&DI]
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com tudo isto, ou seja, connosco mesmo, com a luz que lançamos 
sobre o que observamos. E, quando se lança luz sobre algo, 
forma-se uma sombra. Do conjunto luz e sombra resulta a nossa 
perceção do que é o objeto (a realidade). E, é por isso que a mesma 
realidade pode parecer diferente a diferentes pessoas, pessoas 
que por sua vez se agrupam concordando umas com as outras, 
pois naturalmente buscamos o conforto e a sintonia, e algumas a 
conformidade. 

A Google percebeu isto e foi mais longe. Percebeu que para lá das 
redes de proximidade e afinidade há valor na vizinhança. E assim 
concebeu o algoritmo PageRank que é usado no seu mecanismo de 
pesquisa. O PangeRank é uma variante do designado Eigenvector 
Centrality – centralidade do autovetor, indicador da influência 
que um nó de rede tem em relação a outros e do que por ele 
se pode alcançar (importância social). Significa que pode haver 
mais valor nas características da vizinhança do que na quantidade 
(indiferenciada) de ligações detidas por um nó dessa rede. 

Se, por analogia, mais ao menos grosseira, olharmos para o país 
como um puzzle de peças (nós de rede) e analisarmos o benefício 
que cada peça pode receber daquelas que lhe fazem fronteira, 
verificaríamos, por exemplo, que a Comunidade Intermunicipal 
de Trás-os-Montes e a Região Metropolitana de Lisboa se 
assemelham. Isto, presupondo diversidade na quantidade de 
pessoas que estão nesse entorno de vizinhança direta. 

O que a Google fez foi retirar valor da diferença. O que o 
ENCLUDANÇA procurou fazer foi pôr em perspetiva isso mesmo, 
mas pelo prisma da criação artística, da inclusão, da escola e das 
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pessoas dentro de tudo isto. Os nós desta rede são as pessoas e 
as suas vidas, em que todas vivem numa qualquer comunidade 
intermunicipal rodeada de vizinhos.

O ENCLUDANÇA – Encontro Internacional de Arte e 
Acessibilidade é uma criação da Dançando com a Diferença sob 
a direção do (visionário social e artístico) Henrique Amoedo. O 4.º 
encontro aconteceu em Viseu, em parceria com o Teatro Viriato 
sob a direção de Paula Garcia. Refletimos neste texto sobre o que 
sucedeu no dia 17 de janeiro.

Paulo Pires do Vale é comissário do Plano Nacional das Artes 
(PNA) e no ENCLUDANÇA expôs de forma clara o valor do Plano. 
Disse que a cultura não é uma gaveta, um extrato extra, mas um 
direito inscrito na constituição desde 1973, pelo que as diferenças 
de nascença não modificam aquele direito. Então por que as há? 
Por causa das barreiras, de conceito ou preconceito, à inclusão. As 
barreiras são as pessoas.

Eva García (Barcelona) diz que a criação artística é para todos e que 
também é um direito, tanto para o criador como para o espectador. 
Todavia, para que a criação artística seja de facto inclusiva os 
intervenientes têm de estar cientes dos constrangimentos relativos 
ao viver das pessoas com deficiência. Caso contrário, estas pessoas 
podem continuar a sentir-se excluídas. 

Natércia Xavier lembra que somos o que fazemos, não basta o 
que dizemos, pelo que há que aprender com quem faz e com os 
erros. Por exemplo, majorar projetos submetidos a financiamento 
só por que incluem pessoas com deficiência revelou ser um não 
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caminho. Sobre isto, Marco Paiva refere que a junção de projetos 
sociais e artísticos não deve ser financiada por definição, pois 
introduz distorção na relação que se quer de igualdade, nutritiva, 
entre todos. Todavia, é importante assegurar financiamento para 
que estes trabalhos possam acontecer desbloqueando gargalos. 
O caminho parece passar por financiar ao nível da infraestrutura, 
que faz acontecer o trabalho, e do contexto de suporte, que permite 
ter por períodos longos essas pessoas que por norma têm uma 
rede social, familiar e pessoal mais débil. Por conseguinte, há que 
compreender uma dimensão que está para lá do que é comum na 
vida da maioria, há que resolver gargalos.

Surge então, e a montante de tudo isto, a escola, no seu papel de 
ator principal. Pessoas para pessoas para que o comportamento 
seja educado, para que sejamos despertos e fiquemos mais cientes 
sobre como incluir e compreender direitos, deveres, cidadania, o 
outro. E, para que a escola não seja apenas o gatilho interpretativo 
do mundo das coisas materiais e intelectuais há que continuar a 
avançar na mudança de paradigma.

Conhecedores do trabalho realizado noutras décadas, os mentores 
do Plano Nacional das Artes foram ao terreno escutar. “Mediram” 
o Eigenvector da rede. Terão compreendido que há valor para lá da 
centralidade da rede (dos gabinetes) e que as vizinhanças são ricas. 
Compreenderam ainda que se querem mexer nos comportamentos 
têm que alterar a articulação entre os nós das diversas redes. Têm 
de motivar a resiliência, o que implica compromisso, legislação, 
novas diretivas e escuta ativa dos que há muito são a base dessa 
resiliência e do saber fazer – com humildade e alguma abnegação – 
os profissionais das escolas.Sobretudo, terão visto que faltava uma 



16 · 4.º ENCLUDANÇA · CONCLUSÕES

estratégia, um plano para o todo, pois a parte estava a saber fazer 
o seu trabalho. A inclusão já estava a acontecer, não por formação 
específica ou validada, mas por mérito das pessoas que se 
envolveram – pessoas que por se sentirem incluídas sabem como 
incluir. A escola inclui a rede de educadores, que por sua vez inclui 
a rede dos alunos, a qual inclui a rede dos comportamentos. Se 
queremos mexer nos comportamentos temos de mexer nos atores 
da rede que os acolhe.

A escola que se vê no papel principal beneficia fortemente 
de pessoas como a Paula, a Filomena e a Sandra, que são o 
exemplo dos valiosos ativos desse laboratório humano. Um 
laboratório nacional que o PNA pôde usar para analisar ideias-
exemplo, conhecer executores e agradecer-lhes com um plano. 
Se reconheceu e agradeceu não sabemos, mas sabemos que o 
plano está respaldado em anos de esforços anónimos em favor de 
inúmeros outros anónimos. O conjunto são o garante de que se 
está à altura de levar este aprendizado a mais pessoas, a novos 
cenários, que já estão montados, nas escolas, mais uma vez. Em 
número crescente, o ator principal recebe crianças de diferentes 
proveniências nacionais, raciais e religiosas. Vimos todos da 
mesma origem, mas nem todos sabem lidar com isso, pelo que é 
fundamental a ação sobre a rede de comportamentos.

Os profissionais da rede de educadores fazem um trabalho 
silencioso e de longos anos, por vezes penosos pela incompreensão 
dos seus pares. De forma anónima e altruísta, quiçá indulgente, 
interpretam problemas, experimentam soluções e conjugam o 
curricular com o inclusivo, sem bússola. Muitos deles têm hoje 
no projeto Dançando com a Diferença, em Viseu, sob a elogiada 
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coordenação de Ricardo Meireles, o elo que faz o corolário dos 
seus esforços semanais. E, é neste contexto que nos chegam os 
testemunhos reunidos no painel Experiências e Perspetivas, 
magistralmente orientado por Fátima Alçada. Magistral por que 
gerir a atenção e a participação de profissionais que muito têm a 
dizer não é fácil, mas foi!

Gratificantes e gráficos! São alguns dos adjetivos que podem ser 
usados para descrever os testemunhos de Paula Soares, professora 
(Escola Secundária Viriato), Filomena Gato, psicóloga (Escola 
Secundária Emídio Navarro) e Sandra Tavares, coordenadora 
pedagógica do projeto Paradinha Escola e Comunidade (Escola de 
Paradinha). Estes profissionais são igualmente pessoas com uma 
diferença, a da preocupação pelos outros. Educam pelo currículo, 
ao qual estão comprometidos, e pelo afeto, que já perceberam ser a 
forma de chegar àquelas crianças (a todas as pessoas aliás). E, com 
base em atividades personalizadas, mas com objetivos comuns à 
turma, dão-lhes atenção e espaço. 

Nas palavras de Paula Soares, a vinda do projeto Dançando com a 
Diferença para Viseu pôs em evidência que a escola formal, só por 
si, pode não ser o melhor meio de desenvolvimento das crianças 
com deficiência. Projetos como o Dançando com a Diferença sabem 
criar comunicação, planos de igualdade, ambientes em que há 
tempo, atenção e afetos, nomeadamente contacto físico que não é 
de repulsa ou de piedade. Aquela exposição serve de pedagogia para 
regular comportamentos, que extrapolam para outros contextos.

Filomena Gato diz que é igualmente necessário fazer a 
sensibilização dos professores para tratar a questão da educação 
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inclusiva, pois os alunos estão com todos os professores e não 
apenas com os de educação especial. E, há ainda que colocar nesta 
equação os demais alunos da escola. 

O testemunho de Sandra Tavares revela que trabalhar com base 
numa estratégia respaldada em legislação é o caminho. Paradinha, 
Escola e Comunidade dá continuidade ao projeto da escola 
primária. Integra alunos de etnia cigana com os demais e estes 
com crianças com deficiência, nomeadamente com défice cognitivo 
e trissomia 21. Por este projeto ficamos a saber que o reforço 
da autoestima e a afeição social são um bom caminho para que 
aquelas crianças busquem energia para a aprendizagem.

São diversas as reflexões a fazer deste 4.º encontro do 
ENCLUDANÇA. Comecemos pela escola. É consensual que a 
escola está a assumir novos desafios, mas tal como a nau que 
navega em mar encapelado, o lastro é um problema – pode 
ser contraproducente buscar o novo paradigma sem se largar 
mão do anterior. E há quem questione sobre se a nau escolar é 
bipolar. Afinal há legislação avançada que espelha entendimento e 
humanismo, mas, talvez pelo lastro, quem nela navega sente que 
há uma gravata que aperta cada vez mais forte como um garrote. 

Por outro lado, se atirar dinheiro não resolve a equação artes + 
inclusão, então a equação educação + inclusão também não se 
resolverá se o plano que enuncia o novo paradigma não contribuir 
para que se largue o velho. Onde atuar primeiro? Na rede de 
educadores a partir da escola ou das universidades? Sabemos, 
porém, que para haver inclusão tem de haver sensibilidade que olhe 
o belo na diferença.
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição 
e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Cristina Andrade • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças 
Figueiredo e Maria Adelaide Poças • Isabel Pais e António Cabral Costa • Joana Santareno Ferreira 
• José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter 
Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria 
João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • Né • Nanja Kroon • Paula Costa • Paula Nelas • Rita Brazete • 
Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha Ferreira • E outros que optaram 
pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João 
Rochete Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção 
• Paulo Matos Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa 
Rodrigues e Isabel Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes 
Coordenadora de Frente de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • 
Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho 
Assuntos Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António 
Pinto Encarregado da Proteção de Dados • Info Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa 
Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial José Fernandes • Acolhimento do Público Catarina 
Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, Francisco Pereira, Gustavo Garcetti, Hugo Caessa, Joana Silva, 
João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo 
Meireles, Rita Coelho e Sandra Amaral

estrutura 
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