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1.  Projeto Bando à Parte 
(BAP)

1.  Project Bando à Parte 
(BAP)

O Teatrão é uma companhia profissional de teatro 
com 23 anos. Os primeiros anos de atividade da 
companhia ficaram marcados pelas produções para 
infância, trabalho que é a partir de 2006 alargado 
para públicos de todas as idades. A educação 
artística, contudo, manteve-se como um forte 
pilar do trabalho da companhia e um dos eixos 
principais da sua ação. 2008 é o ano que marca 
a instalação do Teatrão na Oficina Municipal 
do Teatro (depois de produções em espaços 
dispersos e da habitação provisória no Museu dos 
Transportes). A partir desse ano, principalmente, a 
Companhia renovou a sua criação própria, quer na 
revisitação de textos universais quer na aposta em 
colaborar com dramaturgos desta geração sobre 
temáticas contemporâneas, em processos de base 
documental. É também a partir desta altura, e em 
particular a partir de 2009/2010, que surgem os 
projetos de formação artística específicos como é 
o caso do Bando à Parte: Culturas Juvenis, Arte e 
Inserção Social (BAP), que se dedica a trabalhar 
na formação artística de e com jovens de contextos 
desfavorecidos.

O BAP insere-se no Programa do Serviço Educativo, 
composto atualmente por 9 programas de ação (Ver 
e Pensar, Links, Remoinhos, Pastas, Exploradores, 
P’ros Grandes, Na rua, P’rosStores, Amadores do 
Coração), que contem ações para público infantil, 
jovem, adulto e sénior, e que em 2017 comemorou 
15 anos. O Programa deste Serviço Educativo tem 
a ambição de aproximar as vidas das pessoas das 
artes, trabalhando junto da cidade e da região. 
Estes programas tentam abranger muitas partes 
da população, com especial preocupação por 
aqueles a quem estas propostas nunca chegam. 
Na proximidade que queremos entre a arte e a 
vida precisamos de fazer um teatro para todos e 
que junte quem faz e quem assiste. É tendo como 
pano de fundo este cenário, que quisemos dar 
continuidade ao projeto Bando à Parte através dos 
seus diferentes ciclos de formação. Terminámos 
recentemente, em dezembro de 2017, o ciclo III 
onde trabalhámos com jovens em situação de 
abandono escolar, explorando metodologias 
inovadoras que permitissem repensar a criação de 
abordagens inovadoras ao trabalho artístico com 
jovens em situação de exclusão social.

O Teatrão is a professional theater company with 
23 years. The first years of activity were marked by 
the productions for childhood, work that is from 
2006 extended to audiences of all ages. Artistic 
education, however, has remained a strong pillar 
of the company’s work and one of the main axes 
of its action. 2008 is the year that marks the 
installation of O Teatrão in the Oficina Municipal 
do Teatro (after production in scattered spaces and 
temporary housing in Museu dos Transportes). 
From that year onwards, the Company renewed 
its own creation, both in the revision of universal 
texts and in the commitment to collaborate with 
playwrights of this generation on contemporary 
themes, in documentary processes. It is also from 
this point on, and in particular from 2009/2010, 
that specific artistic training projects arise, such 
as the Bando à Parte – BAP (Youth Cultures, Art 
and Social Inclusion), which is dedicated to 
work on artistic training with young people from 
disadvantaged backgrounds.

The BAP is part of the Arts Education Program, 
currently composed of 9 action programs (See 
and Think, Links, Whirlwinds, Folders, Explorers, 
For the Older ones, On the Street, For Teachers, 
Amateur Heart Lovers), which contains actions for 
children, young people, adults and seniors, and 
in 2017 celebrated 15 years. This Program has the 
ambition to bring people’s lives closer to the arts, 
working together with the city and the region. 
These programs try to address different sectors of 
the population, with special concern for those to 
whom these arts related approaches never arrive. 
In the proximity that we want between art and life 
we   need to make a theater for everyone and to bring 
together the different types of participants. It is 
against this backdrop that we wanted to continue 
the Bando à Parte project through its different 
training cycles. In December 2017, we finished the 
cycle III, where we worked with young people in 
situations of school drop-out, exploring innovative 
methodologies that allowed us to rethink the 
creation of innovative approaches to artistic work 
with young people in situations of social exclusion.
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2.  Conceito base  
do BAP

2.  The conceptual  
basis of BAP

O BAP, desde o seu primeiro ciclo, em 2010, teve 
em vista a construção de identidades baseadas 
na promoção das capacidades e apetências 
individuais, no desenvolvimento da auto-confiança 
e na promoção de relacionamentos inter-pessoais 
e inter-grupais. Por um lado, um dos objetivos 
principais do projeto é a criação de uma cultura 
de liderança cívica, ou seja, o desenvolvimento do 
raciocínio crítico e da capacidade de iniciativa com 
vista à conceção e implementação de “Projetos de 
Sociedade” (PS). Os PS são intervenções/projetos 
que trabalham na interseção entre a prática 
artística, o território social e cultural habitado 
pelos jovens e a capacitação para a transformação 
social, utilizando as atividades artísticas como 
catalisadores de mudança. O instrumento 
utilizado para levar a cabo estes objetivos é a 
atividade artística nas suas múltiplas disciplinas, 
nomeadamente o teatro, a música e a dança.

A atividade artística é um instrumento essencial 
para estimular esta reflexão crítica, desenvolvendo 
ao mesmo tempo a criatividade e estabelecendo 
pontes com outras províncias de sentido. As 
questões que estão na origem deste projeto 
encontram-se diretamente relacionadas com 
as problemáticas da sociedade em geral: Qual 
o lugar para a prática artística na sociedade 
contemporânea? De que forma a atividade 
artística pode ser simultaneamente ferramenta de 
pensamento e estratégia de ação social na definição 
de um cidadão mais esclarecido? 

The BAP, since its first cycle in 2010, aimed at 
building identities based on the promotion of 
individual abilities and desires, the development of 
self-confidence and the promotion of interpersonal 
and inter-group relationships. On the one hand, 
one of the main goals of the project is the creation 
of a culture of civic leadership, that is, the 
development of critical reasoning and initiative 
to design and implement “Society Projects” (PS). 
The PS are interventions / projects that work in 
the intersection between the artistic practice, the 
social and cultural territory inhabited by young 
people and the capacity for social transformation, 
using the artistic activities as catalysts of change. 
The instrument used to carry out these objectives is 
artistic activity in its multiple disciplines, namely 
theater, music and dance.

Artistic activity is an essential tool to stimulate 
this critical reflection, while developing creativity 
and establishing bridges with other contextes of 
meaning. The issues that are at the origin of this 
project are directly related to the problems of 
society in general: What is the place for artistic 
practice in contemporary society? In what way can 
artistic activity be both a tool for reflection and a 
strategy for defining a more enlightened citizen?
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Razão de ser do projeto
O papel da atividade artística sempre foi encarado, 
no contexto Português, como tendo uma 
importância secundária nos currículos escolares 
e na formação do indivíduo em geral. Por outro 
lado, o défice de cultura de participação cívica para 
a criação de “Projetos de Sociedade” leva a adotar 
uma postura pouco ativa que resulta num défice 
de capacidade de ação para a definição de projetos 
cívicos por parte dos cidadãos em geral. Nos dias 
de hoje, torna-se imprescindível repensar o papel 
do indivíduo como cidadão crítico e detentor de 
capacidades para pensar a sua função social como 
cidadão ativo e com responsabilidades acrescidas 
na sua vida em sociedade e no seu relacionamento 
com os outros. 

A cultura em geral e as artes em particular 
como ferramentas de ação cívica sugerem a 
importância da reflexão sobre uma questão 
mais abrangente relativa ao papel da cultura e 
das artes na construção do indivíduo-cidadão 
esclarecido e reflexivo. Mas quais os processos 
que nos transformam em cidadãos interventivos? 
Qual a natureza do processo que está na origem 
dessa transformação? Qual a importância da 
atividade cultural e artística para a construção da 
personalidade individual e qual o seu potencial 
para alterar as estruturas mentais que nos 
circundam?

Rationale of the project
The role of artistic activity has always been viewed 
in the Portuguese context as having a secondary 
importance in school curricula and in the education 
of the individual in general. On the other hand, 
the lack of culture of civic participation in the 
pursuit of “Society Projects” leads to a lack of active 
attitude that results in a lack of capacity for action 
for the definition of civic projects by citizens in 
general. Nowadays, it is essential to rethink the 
role of the individual with the capacity to think 
his social function as an active citizen and with 
increased responsibilities in improving his life in 
society and in relation with others.

Culture in general and the arts in particular as 
tools of civic action suggest the importance of 
reflecting on a broader issue concerning the role 
of culture and the arts for the reflective citizen. 
How are we considered as intervening citizens? 
What is the nature of the process that led to this 
transformation? What is the importance of cultural 
and artistic activity for the construction of the 
individual personality and what is its potential to 
alter the mental structures that surround us?

Em primeiro lugar, é de relevar o facto de qualquer 
atividade cultural e artística em particular 
possuir um valor intrínseco em si mesma, uma 
vez que desencadeia valências essenciais de 
qualquer ser humano, aptas a serem desenvolvida 
pelas ferramentas do ensino artístico e de um 
contacto continuado com a experiência criativa. 
Antes de iniciar qualquer discussão sobre a 
questão da atividade cultural e artística, torna-se 
indispensável refletir sobre o valor inalienável 
da criatividade como ferramenta intrínseca de 
desenvolvimento individual, nas suas vertentes 
psíquica, intelectual, fisica e relacional. Para uma 
valorização efetiva e com consequências positivas a 
médio e longo prazo, torna-se necessário promover 
o valor intrínseco da criatividade artística como 
fator insubstituível da construção da personalidade 
de qualquer indivíduo. Quais são então as 
características inalienáveis de qualquer atividade 
artística? A dinâmica artística envolve um processo 
criativo com as suas especificidades próprias, 
potenciador de investidas inovadoras para a 
sobrevivência do indivíduo em sociedade. O que é 
que caracteriza então o processo criativo da prática 
artística que pode beneficiar e ajudar o indivíduo a 
pensar de uma forma inovadora no seu papel como 
agente de transformação?

In the first place, it should be noted that any 
particular cultural and artistic activity has intrinsic 
value in itself, since it triggers the essential 
valences of any human being, capable of being 
developed by the tools of artistic teaching and of 
continuous contact with the creative experience. 
Before beginning any discussion on the question 
of cultural and artistic activity, it is indispensable 
to reflect on the inalienable value of creativity as 
an intrinsic tool of individual development, in 
its psychic, intellectual, physical and relational 
aspects. For an effective valuation and with positive 
consequences in the medium and long term, it 
becomes necessary to promote the intrinsic value 
of artistic creativity as an irreplaceable factor in the 
construction of the personality of any individual. 
What then are the inalienable characteristics of 
any artistic activity? Artistic dynamics involves a 
creative process with its own specificities, enhancer 
of innovative approaches for the survival of the 
individual in society. What then characterizes the 
creative process of artistic practice that can benefit 
and help the individual to think in an innovative 
way in his role as agent of transformation?
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3. Objetivos do BAP 3. BAP objectives

O BAP, nos seus vários ciclos de formação (2010-
2011 – BAP I; 2012-2013 – BAP II; 2016-2017 – BAP 
III), teve como objetivo influenciar a criação de 
cidadãos esclarecidos e com capacidade crítica, 
autónomos, com capacidade de ação individual e 
com uma ligação com o espaço urbano e social que 
os rodeia, assim como com as suas diferenciadas 
pertenças culturais. Para tal, o projeto tem tentado, 
durante os três ciclos de formação prosseguir os 
seguintes objectivos: 
•	 Criação de condições que promovam e apoiem 

a criação, por parte dos jovens, de “Projetos de 
Sociedade” (PS) que tenham por instrumento 
principal a atividade artística e cultural; 

•	 Estímulo à liderança cívica: desenvolvimento 
de competências de liderança nos jovens, 
estimulando o seu potencial para a concepção 
e implementação de PS;

•	 Desenvolvimento da relação com o espaço 
urbano: reconciliação do indíviduo com os 
espaços urbanos, incluindo espaços naturais, 

espaços de vivência diária e de património 
construído; 

•	 Promoção da Interculturalidade: utilização da 
atividade artística como ferramenta de conexão 
entre grupos sociais e culturais distintos, 
incluindo o trabalho de inclusão pelas artes de 
indivíduos excluídos socialmente;

•	 Capacitação Artística: desenvolvimento de 
competências artísticas individuais através do 
estímulo ao desenvolvimento da criatividade 
artística em diferentes áreas, em particular 
teatro, música e dança; 

The BAP, in its various arts education cycles 
(2010-2011 - BAP I, 2012-2013 - BAP II, 2016-
2017 - BAP III), aimed at influencing the creation 
of enlightened citizens with critical capacity, 
autonomous, with capacity of individual action 
and with a connection with the urban and social 
space that surrounds them, as well as with their 
differentiated cultural characteristics. To this end, 
the project has attempted, during the three arts 
education cycles, to pursue the following goals:
•	 To create conditions that promote and support 

the development by young people of  “Society 
Projects” (PS) that have as main instrument the 
artistic and cultural activity;

•	 To encourage civic leadership: developing 
leadership skills in young people, 
stimulating their potential for PS design and 
implementation;

•	 To develop relationships with urban space: 
reconciliation of the individual with urban 
spaces, including natural spaces, daily living 

spaces and built heritage;
•	 To promote Intercultural behaviors: use of 

artistic activity as a tool of connection between 
distinct social and cultural groups, including the 
work of inclusion by the arts of socially excluded 
individuals;

•	 To develop individual artistic skills by 
stimulating the development of artistic creativity 
in different areas, in particular theater, music 
and dance;
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4. BAP desde 2010 4. BAP since 2010

O projeto Bando à Parte: Culturas Juvenis, Arte e 
Inserção Social (BAP) é um projeto de formação 
artística nas áreas do teatro, música e dança, 
iniciado em 2010 pelo Teatrão, tendo já sido 
implementados três ciclos de formação. O primeiro 
teve como público alvo jovens de bairros sociais de 
Coimbra (2010-2011). O segundo trabalhou com 
filhos de imigrantes (2012-2013). O terceiro ciclo 
(2016-2017) escolheu dar continuidade ao projeto, 
propondo o seu alargamento ao Baixo Mondego, 
trabalhando a partir de um conjunto de realidades 
sociais, culturais, familiares e educativas 
caracterizadas por práticas desestruturadas, por 
um défice de relação identitária com os lugares, por 
uma dificuldade de proximidade relacional com 
familiares e amigos e por um fraco laço relacional 
com a escola.  Neste sentido, trabalhou-se neste 
terceiro ciclo uma ideia de “abandono” nas suas 

múltiplas vertentes, da social, passando pela 
educativa, cultural e familiar. No BAP III, tornou-
se necessária uma articulação com os parceiros 
locais Câmaras Municipais (Soure, Condeixa-a-
Nova e Mira), mas também com escolas e com 
um conjunto de associações e outras instituições 
locais, parceiros estratégicos do projeto, como a 
Casa da Infância Doutor Elysio de Moura, a Escola 
Secundária D. Dinis, a Escola Secundária Jaime 
Cortesão e a Profitecla – Escola Profissional.

The Bando a Parte project: Youth Cultures, Art and 
Social Insertion (BAP) is an artistic training project 
in the areas of theater, music and dance, started in 
2010 by O Teatrão. Since then, three training cycles 
have already been implemented. The first one 
targeted young people from social neighborhoods 
of Coimbra (2010-2011). The second worked with 
children of immigrants (2012-2013). The third 
cycle (2016-2017) chose to continue the project, 
proposing its extension to the Lower Mondego 
sub-region, working from a set of social, cultural, 
family and educational realities characterized 
by unstructured practices, by a deficit of identity 
relation with the places, a difficulty of relational 
closeness with family and friends, and a weak 
relationship with school contexts. In this 

sense, we worked on this third cycle an idea of   
“abandonment” in its multiple aspects, from the 
social, educational, cultural and family. At BAP III, 
it was necessary to coordinate with local partners 
(Soure, Condeixa-a-Nova and Mira), but also with 
schools and with a group of associations and other 
local institutions, strategic partners of the project, 
such as Doctor Elysio de Moura Children’s House, D. 
Dinis Secondary School, Jaime Cortesão Secondary 
School and Profitecla - Professional School.
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5. Metodologia BAP 5. BAP methodology

Projetos de Sociedade – 
o que são? 
O objetivo final do currículo BAP é a criação de 
Projetos de Sociedade (PS). Os PS são intervenções/
projetos que trabalham na interseção entre a 
prática artística, o território social e cultural 
habitado pelos próprios e a possibilidade 
de um projeto de vida desenhado por esses 
mesmos jovens, que ambicione a capacitação 
e a transformação. Trabalham portanto no 
empowerment destes jovens e na sua capacidade de 
intervir no seu contexto social, cultural e económico 
(definição de um percurso profissional, criação de 
um projeto especifico de carácter transformador 
do local, entre outros). São projetos que catalisam 
a mudança social através da atividade artística, 
tirando partido do percurso formativo nas áreas 
artísticas do teatro, música e dança, no sentido 
de promover nos jovens a capacidade e o impulso 
para a intervenção cívica, intervenção esta que 
poderá afetar os seus contextos sociais de vivência, 
assim como o projeto de vida de cada um dos 
intervenientes. A abordagem metodológica do BAP 
tenta operar a diferentes níveis. Ou seja, além dos 
percursos de formação, orienta a sua intervenção 
através de um acompanhamento da situação social, 
familiar e escolar dos próprios jovens. 

Society Projects – 
what are they?
The ultimate goal of the BAP curriculum is the 
creation of Society Projects (PS). The PS are 
interventions/projects that work in the intersection 
between the artistic practice, the social and 
cultural territory and the possibility of a life 
project designed by these same young people, 
that ambitions training and transformation. They 
therefore work on the empowerment of these 
young people and their ability to intervene in their 
social, cultural and economic context (definition of 
a professional path, creation of a specific project of 
transformation, among others). They are projects 
that catalyze social change through artistic activity, 
taking advantage of the formative course in the 
artistic areas of theater, music and dance, in order 
to promote in the young people the ability and the 
impetus for civic intervention, an intervention that 
may affect their social contexts of living, as well 
as the life project of each one of the agents. The 
methodological approach of BAP tries to operate at 
different levels. That is, in addition to the training 
courses, guides their intervention through a 
monitoring of the social, family and school situation 
of the young people.
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Ciclo de Liderança:  Estrutura de Funcionamento

Grau 0:
Captação e Escolha do Grupo de Jovens 
 
Grau 1:
Auscultação Social, Levantamento de Competências e Formação 
   

Grau 2:
Implementação do(e) “Projeto(s) de Sociedade”

Levantamento das competências 
artísticas, sociais e profissionais do 
grupo e de suas heranças culturais

Desenvolvimento da relação com 
o espaço urbano

Desenvolvimento de “Projetos 
de Sociedade” tendo por base a 
atividade artística

Implementação de intervenções 
artísticas em espaços públicos 
urbanos

Auscultação social do grupo 
de  jovens

Levantamento de questões sociais

Violência

Saúde

Família

Relações inter-individuais

Promoção da Interculturalidade 
e da Dimensão Transnacional

Capacitação Artística do grupo

Curso de Formação Artística de Base e Curso de Formação Artística Não-Formal e 
Informal + Acompanhamento dos percursos familiares, escolares e de vizinhança

Grau 3:
Avaliação conjunta entre técnicos e 
grupo de jovens do processo utilizado 
e trabalho em relatório conjunto.

Grau 4:
Identificação do Grupo de Líderes 
Colaboração desse grupo de jovens 
líderes na orientação, juntamente com 
os técnicos responsáveis, de um novo 
ciclo de liderança. Formação do grupo 
para integrar o novo ciclo.

Captação e Escolha 
do Grupo de Jovens

Identificação 
do Grupo de
Líderes

Auscultação Social, 
Levantamento de 
Competências e Formação

Apresentação 
do projecto de 
sociedade

Avaliação

Ciclo de 
Liderança
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Leadership Cycle: How does it work?

Grau 0:
Collecting and Choosing the Group 
 
Grau 1:
Social Awareness, Skills Survey and Training
   

Grau 2:
Implementation of “Society Projects”

Survey of the group’s artistic, 
social and professional skills and 
cultural heritage

Development of the relationship 
with urban space

Development of  “Society Projects” 
based on artistic activity

Implementation of artistic 
interventions in urban public 
spaces

Social auscultation of the youth

Survey of social issues

Violence

Health

Family

Inter-individual relations

Promoting Interculturality and the 
Transnational Dimension

Artistic training of the group

Basic Artistic Training Course and Non-Formal and Informal Artistic Training 
Course + Follow-up of family, school and neighborhood journeys

Grau 3:
Joint evaluation between technicians 
and youth group of the process used 
and work on joint report.

Grau 4:
Identification of group leaders 
Collaboration of this group of young 
leaders in guiding, along with the 
responsible technicians, a new cycle of 
leadership. Formation of the group to 
integrate the new cycle

Collecting 
and Choosing 
the Group

Identification 
of the group 
of leaders

Social Awareness, 
Skills Survey and 
Training

Presentation 
of partnership 
projects

Evaluation

Leadership 
Cycle
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Perspetiva Internacional – projetos internacionais  
e o que trouxeram para o Teatrão  
(relação com Juve. Ação e ERASMUS+)

International Perspective – international projects 
and what they brought to O Teatrão  
(Youth in Action Program and ERASMUS+)

A vertente transnacional do BAP esteve sempre 
presente desde o primeiro ciclo do projeto, uma 
vez que a lógica de atuação do projeto sempre foi 
que o currículo formativo, não só em termos da sua 
metodologia/abordagem, como em termos do seu 
objetivo final – criação dos Projetos de Sociedade, 
pudesse seguir uma lógica de criação transnacional 
e europeia. De destacar aqui então o conjunto de 
projetos internacionais desenvolvidos desde 2010 
neste contexto de apoio, no âmbito do anterior 
Programa Juventude em Ação e do Programa 
ERASMUS+. Durante os três ciclos de formação 
do projeto, destaque deve ser dado aos sucessivos 
apoios conseguidos pelo Programa Juventude em 
Ação, pela Direção Geral das Artes, pela fundação 
Calouste Gulbenkian, pelo Programa Operacional 
Potencial Humano (POPH) (Eixo 6. Formação para 
a Inclusão) e pela Câmara Municipal de Coimbra. O 
BAP começou por ser premiado internacionalmente 
pela Agência Holandesa do Programa Juventude em 
Ação como o melhor projeto na área da inclusão. 
Nos ciclos seguintes, o projeto contou sempre com 
uma dimensão internacional, tendo sido apoiado 
pelo Programa Juventude em Ação através dos 
seguintes apoios: Bando à Parte – Interchanging 
ArtsWorlds (2010), Bando à Parte – Youth Cultures 
Rethinkng Citizenship (2010-2011), Performing 
Arts Working Towards Inclusion and Citizenship 
(2011), Bando à Parte – Multiculturalism and 
Artistic Interchange (2013-2014), Bando à Parte 
– Intervenção Comunitária em Zonas Urbanas 
(2014). Em 2017, já durante o terceiro ciclo do 
projeto, obteve o projeto mais um reconhecimento 
internacional através de um financiamento no 
âmbito do programa ERASMUS+ (Ação chave 
“Learning Mobility of Individuals – tipologia 

de ação “youth mobility”) para um intercâmbio 
de jovens.

Este conjunto de financiamentos através destes 
projetos internacionais tem vindo a permitir 
estabelecer uma rede de parceiros internacionais 
(agentes culturais e associações da área cultural e 
artística) que trabalham no contexto da formação 
artística com jovens de contextos desfavorecidos. 
De entre estes parceiros, destacamos os seguintes: 
Associazione Marchigiana Activitá Teatrali (AMAT, 
Itália), Tallagth Community Arts (TCA, Irlanda), 
Theatermijn (Holanda), SZENTE BUNTE WHANE 
(Austria), HETPALEIS (Bélgica), DSCHUNGEL WIEN 
Theaterhaus fur Junges Publikum (Austria). Ao 
longo destes últimos anos, tentámos estabelecer 
uma rede de parcerias que nos tem vindo a permitir 
desenvolver e aprofundar as metodologias de 
formação artística com públicos juvenis que se 
encontrem em situações sociais, económicas e 
culturais de exclusão.

The transnational aspect of BAP has always been 
present since the first cycle of the project, since 
the logic of the project has always been that the 
training curriculum, not only in terms of its 
methodology / approach, but also in terms of its 
final objective - creation of the Projects of Society, 
could follow a logic of transnational and European 
creation. Here we highlight the set of international 
projects developed since 2010 in this context, 
under the previous Youth in Action Program and 
the ERASMUS + Program. During the three project 
cycles, emphasis should be given to the successive 
support provided by the Youth in Action Program, 
the General Directorate of the Arts, the Calouste 
Gulbenkian Foundation, the Human Potential 
Operational Program (POPH) (Axis 6. Training for 
Inclusion ) and the Coimbra Municipal Council. The 
BAP began by being awarded internationally by 
the Dutch Agency of the Youth in Action Program 
as the best project in the area of   inclusion. In the 
following cycles, the project has always had an 
international dimension and has been supported by 
the Youth in Action Program through the following 
grants: Part B - Interchanging ArtsWorlds (2010), 
Youth Cultures Rethinking Citizenship (2010-2011) 
Performing Arts Working Towards Inclusion and 
Citizenship (2011), Bando a Parte - Multiculturalism 
and Artistic Interchange (2013-2014), Party to 
Party - Community Intervention in Urban Areas 
(2014). In 2017, during the third cycle of the 
project, the project received an international 
recognition through a grant under the ERASMUS+ 
program (Learning Mobility of Individuals) for an 
international youth exchange.

This set of financing through these international 
projects has allowed the establishment of a 
network of international partners (cultural agents 
and cultural and artistic associations) working in 
the context of artistic training with disadvantaged 
young people. Among these partners, we highlight 
the following ones: Associazione Marchigiana 
Activitá Teatrali (AMAT, Italy), Tallagth Community 
Arts (TCA, Ireland), Theatermijn (Netherlands), 
SZENTE BUNTE WHANE (Austria), HETPALEIS 
(Belgium), DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus fur 
Junges Publikum (Austria). Over the last few 
years, we have tried to establish a network of 
partnerships that has allowed us to develop and 
deepen the methodologies of artistic training with 
youth audiences in social, economic and cultural 
situations of exclusion.



12BANDE À PARTE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL INTERNATIONAL EXCHANGE TOOLKIT

6. BAP III e o projeto agora 
financiado pelo ERASMUS+

6. BAP III and the project 
now funded by ERASMUS+

Resumo sobre o projeto  
O terceiro ciclo do Bando à Parte (BAP III) 
insere-se no programa 3 (Remoinhos) do Serviço 
Educativo do Teatrão e concretizando uma das 
suas componentes. Essa componente pretende ser 
um território de concertação de oferta pedagógica 
nas áreas artísticas do teatro, música e dança, 
envolvendo Municípios do Baixo Mondego, com 
desenho de atividades específicas para cada 
contexto e com uma aposta clara de combater 
assimetrias territoriais no que diz respeito à 
mobilização e participação das comunidades nas 
atividades culturais.

Tal como nos ciclos anteriores, o terceiro ciclo de 
formação -  BAP III - acrescentou à formação em 
teatro, música e dança, uma atividade de visita 
a espaços culturais, de património ou interesse 
das cidades e do território (Fórum Cidades), uma 
atividade de ida regular a espetáculos culturais 
(Agenda) e uma componente de residência artística 
com vista à criação de uma apresentação final. 
Este trabalho assentou num tríptico de trabalho 
entre O Teatrão, a escola que os jovens frequentam 
e as suas famílias e comunidade mais próxima 
O foco destes processos formativos esteve então 
sempre na formação artística dos jovens em 
contexto não formal, assim como na formação e 
desenvolvimento de públicos como componente 
essencial da criação de um contexto artístico 
e cultural que promova a qualidade de vida, a 
cidadania e a qualificação das populações. Foram 
assim criadas duas turmas: uma turma com alunos 
de Coimbra e outra turma com alunos provenientes 
dos Municípios do Baixo Mondego.

Project Overview
The third cycle of BAP III is included in program 3 
(Whirlwinds) of the Arts Education Program of O 
Teatrão and realizing one of its components. This 
component intends to be a territory of concertation 
of pedagogical offer in the artistic areas of theater, 
music and dance, involving Municipalities of 
Baixo Mondego, with specific activities for each 
context and with a clear commitment to struggle 
against territorial asymmetries in what regards to 
mobilization and participation of communities in 
cultural activities.

As in the previous cycles, the third cycle of BAP III 
added to the training in theater, music and dance, 
an activity of visiting cultural and heritage sites of 
interest in different areas of cities and territories 
(Forum Cidades), an activity of regular attendance 
to artistic presentations (Agenda) and an artistic 
residency component with a view to create a final 
presentation. This work was based on a triptych of 
work between O Teatrão, the schools plus families 
and the closest community. The focus of these 
formative processes was always on the artistic 
education of young people in a non-formal context, 
as well as on the education and development of 
as an essential component of the creation of an 
artistic and cultural context that promotes quality 
of life, citizenship and the qualification of the 
population. Two classes were created: one class 
with students from Coimbra and another class 
with students from the Municipalities of Baixo 
Mondego.
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Descrição do grupo alvo 
e sua caracterização

Target group description 
and characterization

Deste grupo fizeram parte um conjunto de 
jovens marginalizados, com um quadro familiar 
desestruturado, alguns institucionalizados, com 
uma situação escolar caracterizada pelo abandono 
ou risco de abandono escolar. No seu geral, estes 
jovens apresentam dificuldades de aprendizagem, 
falta de ligação ao contexto educativo, abandono 
e/ou risco de abandono escolar, retenção escolar, 
dificuldades de integração social e cultural em 
contextos multiculturais, entre outros. A maioria 
dos participantes tem dificuldades económicas 
e pertence a famílias com problemas de vários 
tipos de dependências, sendo alguns dos alunos 
alvo de negligência familiar. A maioria insere-se 
em famílias de baixos rendimentos e dependência 
de prestações sociais. Existem também filhos de 
imigrantes e/ou jovens de pertencentes a minorias 
culturais, tendo necessidade de adaptação 
linguística e de inclusão cultural. Quase todos 
são originários de zonas urbanas problemáticas. 
Estes grupos de alunos foram selecionados a 
partir da parceria com quatro escolas de Coimbra 
e com a Casa da Criança Elysio de Moura. Dada 
esta circunstância, são jovens que requereram 
um constante acompanhamento técnico, feito em 
parceria com esta instituição e a própria equipa de 
educadores do Teatrão. De referenciar também a 
origem rural de alguns destes alunos (em particular 
aqueles que provêm de Mira e Soure) e o seu 
consequente isolamento social e cultural. 

No caso em particular dos grupos de participantes 
provenientes de Itália e Irlanda, tivemos 
a especificidade de trabalhar com grupos 
extremamente multiculturais, que integraram 
alguns exemplos de jovens já com contacto com 

contextos de migração e de integração “impostas”, 
em alguns dos casos incluindo jovens originários 
de países Africanos. Todos eles apresentaram uma 
relação difícil com o “projeto Europeu” e como a 
forma como a Europa tem vindo, nos últimos anos, 
a lidar com a integração das minorias. Na realidade, 
estes jovens vivem em “guetos urbanos”, com 
profundas características de isolamento em relação 
ao resto da comunidade.

The group of participants included a group of 
marginalized young people with a broken family 
structure, some institutionalized, with a school 
situation characterized by abandonment or risk of 
dropping out of school. In general, these youngsters 
present learning difficulties, lack of connection 
to the educational context, abandonment and/or 
risk of dropping out, school retention, difficulties 
of social and cultural integration in multicultural 

contexts, among others. Most of the participants 
have economic difficulties and belong to families 
with problems of various types of dependencies, 
with some of the students being targeted for 
family neglect. Most fall into low-income families 
and dependency on social benefits. There are 
also children of immigrants and/or young people 
belonging to cultural minorities, needing linguistic 
adaptation and cultural inclusion. Almost all of 
them come from troubled urban areas. These groups 
of students were selected from the partnership 
with four schools in Coimbra and with the Casa da 
Criança Elysio de Moura. Given this circumstance, 
they are young people who have required a constant 
technical accompaniment, done in partnership 
with this institution and the team of educators of O 
Teatrão. We should also mention the rural origin of 
some of these students (in particular those coming 
from Mira and Soure) and their consequent social 
and cultural isolation. 

In the particular case of the groups of participants 
from Italy and Ireland, we have had the specificity 
of working with extremely multicultural groups, 
which have included some examples of young 
people already in contact with “imposed” 
migration and integration contexts, in some cases 
including young people originating in African 
countries. They all had a difficult relationship with 
the “European project” and how Europe has been 
dealing with the integration of minorities in recent 
years. In reality, these young people live in “urban 
ghettos”, with deep characteristics of isolation 
from the rest of the community.
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Oficina CES-Teatrão sobre dinâmicas democráticas 
Facilitador: Cristiano Gianolla

Workshop CES-Teatrão on democratic dynamics
Facilitator: Cristiano Gianolla

De acordo com os pressupostos teóricos e os 
objetivos do BAP, durante a oficina, as dinâmicas 
democráticas foram partilhadas, refletidas 
e aprendidas através da sua vivência prática. 
Permitiram, assim, desenvolver uma cidadania 
crítica, capaz de percepcionar questões sociais 
importantes e produzir, a longo prazo, uma 
mudança mais profunda na sociedade. Este tipo 
de oficina foi significativo dado o público-alvo a 
quem se dirigiu, jovens de três países europeus que, 
apesar de terem idades e questões semelhantes, 
vivem em contextos diferentes. O intercâmbio e 
a prática de dinâmicas democráticas tomaram 
uma relevância intercultural vivida pelas e pelos 
intervenientes. A partir destes pressupostos 
a oficina teve como objetivo intercalar breves 
reflexões sobre os princípios democráticos 
antes de os debater com os jovens presentes. 
O debate aberto abrangia a comunicação 
numa lógica-verbal tal como a expressividade 
extática com o objetivo não apenas de pensar a 
democracia, mas de a experienciar e sentir as 
implicações das ideias por meio da comunicação 
artística. A nível metodológico, um formato 
deste tipo permitiu atingir resultados muito 
bons num tempo reduzido. Foram abrangidas, 
debatidas e “digeridas” emotivamente ideias 
fundamentais para a cidadania tais como: 
participação, interculturalidade, reflexão crítica, 
posicionamento dialógico e respeito pelos outros. 
De seguida uma breve descrição da metodologia 
usada serviu para compreender melhor as 
dinâmicas democráticas experienciadas.

 Estrutura

A oficina teve lugar numa sala ampla bem iluminada 
e muito dinâmica, onde as pessoas se podiam sentar 
no chão ou trabalhar de pé com o auxílio de algumas 
mesas, fáceis de movimentar. O espaço foi assim 
acolhedor para as diferentes dinâmicas de debate 
e representação artística, tanto para as reuniões 
plenárias quanto ao desenvolvimento de trabalho de 
grupos. Foi usado material de secretária como: papel 
reciclado e flip-chart, canetas, marcadores e post-it.

A oficina foi desenvolvida em duas sessões, que 
tinham esta estrutura: uma fase inicial-teórico-
introdutória, através de uma breve explicação 
e debate da metodologia (aprovada por todos), 
uma fase de trabalho em grupo, uma fase plenária 
performativa em que os grupos mostravam o 
trabalho desenvolvido, e por fim uma pequena 
reflexão-debate. Os grupos foram criados de 
forma a facilitar a interação entre os jovens. 
Assim, na primeira fase foram criadas três equipas 
agrupadas por nacionalidades, o que facilitou a 
expressão aberta e a entrada nalguma simpatia 
entre os colegas dos vários grupos durante a fase 
de apresentações. Na segunda parte da oficina, 
os grupos foram misturados com um sistema 
casual de forma não só a misturar os três grupos 
nacionais mas também a favorecer que pessoas 
que já tinham uma boa relação pudessem ficar 
em grupos diferentes, assim como pessoas com 
pouca interação prévia pudessem trabalhar juntos. 
Isto permitiu fazer a experiência de interação 
sem evitar os conflitos de ideias ou o choque do 
encontro com os outros e com as diferenças, mas 
procurando soluções que fossem inclusivas.

According to the theoretical assumptions and 
objectives of the BAP, during the workshop, 
democratic dynamics were shared, reflected and 
learned through their practical experience. They 
have allowed them to develop a critical citizenship 
capable of perceiving important social issues and 
producing, in the long term, a transformation 
in society. This type of workshop was significant 
given the target audience, young people from three 
European countries who, despite having similar 
ages and issues, live in different contexts. The 
exchange and practice of democratic dynamics have 
taken on an intercultural relevance lived by the 
actors. Based on these assumptions, the workshop 
included brief reflections on democratic principles 
before discussing them with young people present. 
Open debate embraced communication in a 
verbal logic such as ecstatic expressiveness with 
the aim not only of thinking about democracy, 
but of experiencing and feeling the implications 
of ideas through artistic communication. At 
the methodological level, a format of this type 
has achieved very good results in a short time. 
Emotional fundamental ideas for citizenship, such 
as: participation, intercultural, critical reflection, 
dialogical positioning and respect for others have 
been emotionally covered, debated and “digested”. 
Then a brief description of the methodology 
used served to better understand the democratic 
dynamics experienced.

Structure

The workshop took place in a large and well lit 
room, where people could sit on the floor or work 

upright with the help of some easy-to-move tables. 
The space was thus welcoming for the different 
dynamics of debate and artistic representation, 
both for plenary meetings and the development of 
group work. It used desk material such as: recycled 
paper and flip-chart, pens, markers and post-it.

The workshop was developed in two sessions, 
which had this structure: an initial-theoretical-
introductory phase, through a brief explanation 
and discussion of the methodology (approved by 
all), a group work phase, a performative plenary 
phase in which the groups showed the work 
developed, and finally a small reflection-debate. 
The groups were created to facilitate interaction 
among young people. Thus, in the first phase three 
teams were created, grouped by nationalities, 
which facilitated the open expression and more 
sympathy between the colleagues of the several 
groups during the presentation phase. In the 
second part of the workshop, the groups were 
mixed so as not only to mix the three national 
groups but also to favor that people who already 
had a good relationship could stay in different 
groups, as well as people with little previous 
interaction could work together. This allowed for 
the experience of interaction without avoiding the 
conflicts of ideas or the shock of the encounter 
with others and with differences, but looking for 
solutions that were inclusive.

In the first part each group chose one or more 
social themes and debated them in order to identify 
some problems with which they are confronted in 
their daily lives. Each group had to choose a format 
of presentation or writing, visual, movement, etc. 
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Na primeira parte cada grupo escolheu um ou mais 
temas sociais e debateu-os de forma a identificar 
alguns problemas com os quais são confrontados 
na sua vida diária. Cada grupo tinha de escolher 
um formato de apresentação ou escrita, visual, 
movimento, etc. De seguida os grupos prepararam 
as suas apresentações em plenário onde foram 
debatidos os temas principais. Depois da pausa, 
no início da segunda parte foi proposta, debatida e 
aprovada a metodologia para a criação de “Projetos 
de Sociedade”, nos quais deveriam ser identificados 
os seguintes elementos: problema, público-alvo, 
ponto de partida, parceiros, transformações, 
mecanismos, riscos, critérios de sucesso.

Foi muito importante o nível de interação de todos 
participantes e a facilidade com a qual as diferenças 
linguísticas foram ultrapassadas. Os participantes 
tomaram a iniciativa de traduzir, para que a 
comunicação fosse mais fluida nas diferentes 
línguas, em alternativa à tradução feita pelos 
facilitadores.

Alguns dos temas abrangidos foram: 
discoteca, segurança, excesso de álcool, droga, 
comportamento de massas, violência. Autocarros, 
comportamento antissocial, desrespeitoso dos 
outros como o uso de cigarros eletrónicos, de 
álcool e drogas; escola, bullying ligado a questões 
físicas-estéticas e económicas, implicam violência; 
vizinhança, violência doméstica a crianças e 
mulheres, discriminação e estigma social das 
mulheres, proteção dos homens que perpetuam 
este crime. As soluções encontradas incluem a 
sensibilização social e o respeito da lei existentes.

A última fase do regresso dos grupos ao plenário 
mostrou uma grande sinergia e a partilha 
dos temas tratados com elevado espírito de 
interculturalidade. Embora o tempo fosse muito 
reduzido, todos mostraram grande capacidade 
de trabalho e grande interesse. O empenho 
a ser desenvolvido nos vários grupos foi de 
extraordinária entrega intercultural. Os problemas 
escolhidos por cada equipa foram desenvolvidos 
em âmbitos que abrangessem as experiencias nos 
três contextos nacionais. O debate interno com 
os três grupos foi ainda mais intenso do que na 
primeira fase.

The groups then prepared their presentations in 
plenary where the main themes were discussed. 
After the break, at the beginning of the second 
part, the methodology for creating “Society 
Projects” was proposed, debated and approved, in 
which the following elements should be identified: 
problem, target audience, starting point, partners, 
mechanisms, risks and criteria of success.

It was very important the level of interaction of all 
participants and the ease with which the linguistic 
differences were overcome. The participants took 
the initiative to translate, so that communication 
was more fluent in the different languages, as 
an alternative to the translation made by the 
facilitators.

Some of the subjects covered were: disco, security, 
alcohol excess, drug, mass behavior, violence. 
Buses, antisocial behavior, disrespect of others 
such as the use of electronic cigarettes, alcohol 
and drugs; school, bullying linked to physical-

aesthetic and economic issues, imply violence; 
neighborhood violence, domestic violence against 
children and women, discrimination and social 
stigma of women, protection of the perpetrators of 
this crime. Solutions found include existing social 
awareness and respect for the law.

The last phase of the return of the groups to the 
plenary showed a great synergy and the sharing 
of the themes treated with a high spirit of 
intercultural awareness. Although time was very 
short, they all showed great ability to work and 
great interest. The commitment to be developed 
in the various groups was an extraordinary 
intercultural delivery. The problems chosen by 
each team were developed in areas that covered 
experiences in the three national contexts. The 
internal debate with the three groups was even 
more intense than in the first phase.
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Perspetiva dos parceiros 
internacionais e do Teatrão

Perspective of the international 
partners and of O Teatrão

A.1.1. BANDO À PARTE – TEATRÃO
Os 18 meses do processo de trabalho do Projeto 
Bando à Parte III respeitaram várias fases. Na área 
específica do teatro, depois de uma fase inicial de 
exploração dos chamados indutores de expressão 
dramática, (favorecendo a criação de clima 
favorável ao trabalho e à confiança entre todos e 
permitindo a descoberta do próprio corpo e da 
relação com o outro, com o espaço, o objeto, o som, 
ou o texto) o trabalho com os dois grupos - Coimbra 
e Baixo Mondego - foi caminhando no sentido de 
aproximar estes indutores das referências de cada 
um, misturando a exploração de objetos pessoais ou 
espaços conhecidos com a criação de personagens 
ficcionais, numa descoberta que mescla a ficção 
e a realidade. Recorrendo a metodologias de 
carácter prático e de grande ludicidade, foi criada 
uma cartografia, o “seu bairro” e lá coexistiram 
personagens e acontecimentos.

A fase seguinte correspondeu a uma prática 
documental fora dos limites do espaço do 
Teatro. Partir da observação do real, dos espaços 
selecionados para a criação de ficções. Numa 
dinâmica de site specific, os participantes 
trabalharam na relação com o espaço público. 
Aí recolheram, registram de várias formas e 
observaram o que lá se passava para mais tarde 
criarem improvisações e pequenas cenas. Os locais 
escolhidos correspondem a espaços de passagem, 
onde se cruzam pessoas, de todo o tipo, que vão ou 
vêm de viagem: Terminal rodoviário e Estação de 
Caminhos de Ferro. Aqui entrevistaram viajantes, 
recolheram sons, desenharam ou filmaram para 
mais criar uma grelha/mapa que reunia a matéria 
para se trabalhar.

Consequentemente entrou-se na fase de construção 
de um exercício teatral, na criação de dramaturgia 
à volta ideia de viagem, da construção de um 
futuro, de um sítio para onde se quer ir, idealizado 
ou possível, ficcionado ou real, de comboio ou de 
autocarro.

Na fase final deste processo de criação, aconteceu o 
Intercâmbio Internacional BAP III, que juntou em 
Coimbra jovens de três países. Para a preparação 
deste acolhimento do Intercâmbio Internacional, 
os jovens criaram uma apresentação/exercício 
teatral na/no qual orientavam uma visita guiada e 
interativa pelo teatro e onde partilhavam as suas 
explorações ao longo do processo de trabalho. Esta 
semana de trabalho, orientada na construção de 
Projetos de Sociedade, foi essencial no processo 
de aprendizagem destes jovens. Favoreceu, de uma 
forma inequívoca, o alargamento do sentido de 
ser consigo mesmo e com os outros e fazê-lo na 
construção de algo comum. Para a construção da 
apresentação final do Intercâmbio, o grande grupo 
foi dividido sendo cada um dos grupos liderado 
pelos orientadores de cada país. O trabalho 
liderado pelos orientadores portugueses baseou-
se numa dramaturgia na qual um coro se debate 
perante a “falha”, sobre a tentativa e o erro, sobre 
o percurso que se faz para atingir algo que se quer 
muito. Sobre a imagem de si mesmo e de como se 
podem construir novas formas de se percecionar, 
quando se abre espaço para a relação com o outro. 
Caminhar lado a lado, transpondo os limites, sair 
da zona de conforto, permitir-se descobrir.

Na apresentação final, que juntou as propostas dos 
três grupos, discutia-se o futuro, as possibilidades 

A.1.1. BANDO À PARTE – TEATRÃO
The 18 months of the work process of the Bando 
à Parte III Project respected several phases. In the 
specific area of the theater, after an initial stage of 
exploration of the so-called inducers of dramatic 
expression (favoring the creation of a climate 
conducive to work and trust among all and allowing 
the discovery of one’s own body and relationship 
with the other, space, object, sound or text) the work 
with the two groups – Coimbra and Baixo Mondego – 
was moving towards bringing these inductors closer 
to each other references, mixing the exploration of 
personal objects or known spaces with creation of 
fictional characters, in a discovery that mixes fiction 
and reality. Drawing on methodologies of a practical 
nature and great playfulness, a cartography was 
created, the “neighborhood”, where coexisted 
characters and events.

The next phase corresponded to a documentary 
practice outside the boundaries of the theater 
space. It started from observations, from the 
spaces selected for the creation of fictions. In a 
site-specific dynamic, the participants worked 
on the relationship with the public space. They 
collected information, recorded in various forms 
and observed what was happening there to create 
improvisations and small scenes. The places chosen 
correspond to spaces of passage, where people 
cross, of all kinds, that come or come from travel: 
Bus Terminal and Railway Station. Here they 
interviewed travelers, collected sounds, drew or 
filmed to create a grid / map that gathered material 
that they could work with.

Consequently, the group started the construction 
of a theater exercise, the creation of dramaturgy 
around the idea of travel, the construction of a 
future, a place where one wants to go, idealized or 
possible, fictionalized or real, by train or bus.

In the final phase of this creation process, the group 
experienced the BAP III International Exchange, 
bringing together, in Coimbra, young people from 
three countries. For the preparation of this host 
International Exchange, the young people created 
a theatrical presentation/exercise in which they 
guided an interactive tour of the theater and where 
they shared their explorations throughout the 
work process. This week of work, oriented in the 
construction of the Society Projects, was essential 
in the learning process of these young people. It 
favored, in an unequivocal way, the widening of the 
sense of being with himself and with others and 
doing so in the construction of something common. 
For the construction of the final presentation of 
the Exchange, the large group was divided, each 
group being led by the group coordinators of 
each country. The work led by the Portuguese 
coordinators was based on a dramaturgy in which 
a choir is confronted with “failure”, about the 
attempt and the error, about the course that is done 
to achieve something that one wants very much, 
about the image of oneself and how one can construct 
new ways of perceiving oneself, when one opens 
space for the relation with the other. The work 
made a challenge to walk side by side, to cross the 
boundaries, to get out of the comfort zone, to allow 
yourself to discover new possibilities.
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por descobrir, os sonhos, as vontades. Uma mistura 
de abordagens artísticas e linguagens várias, bem 
como diferentes metodologias desenvolvidas em 
coletivo e articuladas num discurso comum.

Com os importantes apports do intercâmbio, 
entrou-se na fase final do projeto, com ensaios mais 
intensivos e focados na apresentação do exercício 
final, apoiado grandemente na relação com os 
espaços observados. 

De salientar que durante o processo de 
aprendizagem, paralelamente ao trabalho 
específico com as ferramentas do teatro, foi 
implementada uma dinâmica que aproximasse 
estes jovens da obra de arte. Conheceram outros 
espaços culturais da cidade, assistiram a ensaios, 
espetáculos ou visitaram museus. 

O projeto Bando à Parte constitui-se, para nós, 
como um projeto que não é um fim em si mesmo 
mas que pode potenciar e expandir conhecimentos 
e experiências; que se pode projetar no futuro e 
interferir nas opções de vida e quem o viveu.

A.1.2. BANDO À PARTE – TCA

Reflexões sobre o intercâmbio 
Erasmus, O Teatrão, 
Coimbra, 2017
Pela Tallagth Community Arts: Jennifer Webster & 
Jenny Macdonald

Em setembro de 2017, viajámos para Coimbra 
com 8 jovens com quem trabalhamos na Tallaght 
Community Arts. Tendo estado em Coimbra para 
trabalhar com O Teatrao no passado, sabíamos 
que o processo seria do mais alto calibre, por isso 
decidimos dar a oportunidade a alguns dos nossos 
participantes mais jovens e menos experientes. 
Esperávamos que isso lhes desse a oportunidade de 
desenvolver as suas competências sociais, artísticas 

e de liderança. O leque de experiências que tiveram 
em Coimbra fez exatamente isso. Eles tiveram 
a oportunidade de se envolver com jovens de 
diferentes origens culturais e sociais e trabalharam 
com educadores e artistas que tinham interesses 
criativos diferentes. O crescimento que vimos 
numa semana de trabalho de residência intensiva 
foi talvez mais do que eles teriam experimentado 
em seis meses de trabalho semanal em Dublin. Os 
participantes tiveram que encontrar maneiras 
de comunicar entre eles noutras línguas, viver e 
cozinhar com estranhos e criar artisticamente 
com novas pessoas. Ficamrasm todos muito 
orgulhosos daquilo que aprenderam a do que 
conseguiram atingir.

O Teatrão é especialista na organização e 
implementação de intercâmbios internacionais. A 
sede Oficina Municpal do Teatro é o lugar perfeito 
para sediar essa troca, sendo a sua prática artística 
de elevado nível. A equipa teve um enorme cuidado 
em assegurar que seus próprios participantes e 
participantes visitantes fossem tratados como 
indivíduos. Realizámos reuniões diárias para verificar 
com os líderes de grupo irlandeses e italianos 
que cada indivíduo estava a ter oportunidades de 
aprender e crescer. Em todo este processo, todos 
fomos tratados como parte da equipa e tivemos a 
oportunidade de crescer e de nos desenvolvermos 
profissionalmente ao lado dos jovens participantes.

O programa da semana permitiu-nos aprender 
sobre a cidade de Coimbra (através de um 
excelente passeio no primeiro dia) e sobre a 
comunidade em geral (através de interações 
com outras organizações, como um centro de 
empreendedorismo e a conferência GoYouth). Esses 
compromissos aprofundaram o envolvimento e 
o entendimento criativo e social dos participantes. 
As sessões de avaliação e reflexão  também foram 
uma parte importante do programa e permitiram 
aos participantes e líderes de grupo integrarem a sua 
aprendizagem ao longo do intercâmbio e adaptarem 
o programa com base no feedback recebido.

In the final presentation, which brought together 
the proposals of the three groups, the group 
discussed the future, the possibilities to be 
discovered, the dreams, the wishes. There was 
a mixture of artistic approaches and various 
languages, as well as different methodologies 
developed in collective and articulated common 
discourse.

With the important apports of the exchange, the 
final phase of the project involved more intensive 
rehearsals and focused on the presentation of the 
final exercise, greatly supported in the relation 
with the spaces observed.

It should be noted that during the learning process, 
in parallel to the specific work with the tools of the 
theater, a dynamic was implemented that brought 
these young people closer to the work of art. They 
met other cultural spaces of the city, attended 
rehearsals, shows or visited museums.

The Bando à Parte project was for us a project that 
was not an end in itself but that can leverage and 
expand knowledge and experiences; that can be 
projected in the future and interfere with the life 
options of those who have experienced it.

A.1.2. BANDO À PARTE – TCA

Reflections on Erasmus 
Exchange, O Teatrão, 
Coimbra, 2017
By Tallaght Community Arts facilitators: Jennifer 
Webster & Jenny Macdonald

In September, 2017, we travelled to Coimbra with 
8 young people who we work with at Tallaght 
Community Arts. Having been to Coimbra to work 
with O Teatrao in the past, we knew the process 
would be of the highest calibre, so we decided to 
give the opportunity to some of our younger and 

less experienced participants. We hoped it would 
give them a chance to develop their social, artistic 
and leadership skills. The range of experiences they 
had in Coimbra did just that. They had a chance to 
engage with young people from different cultural 
and social backgrounds and they worked with 
facilitators and artists who had different creative 
interests. The growth we saw in a week of intensive, 
residential work was perhaps more than they 
would have experienced in six months weekly work 
in our community in Dublin. They had to find ways 
to communicate across other languages, live and 
cook with strangers, and to create original theatre 
with new people. They were very proud of their 
accomplishments and learning.

O Teatrão is expert at facilitating international 
exchanges. Their state of the art theatre facility 
and café are the perfect place to host such an 
exchange and their artistic practice is of the highest 
calibre. They also put a huge amount of care into 
ensuring that their own participants and visiting 
participants were cared for as individuals. We 
appreciated the nightly meetings to check in with 
the Irish and Italian facilitators to be sure that 
each individual was having opportunities to learn 
and grow. We also appreciated that as visiting 
facilitators, we were treated as a part of the team. 
We had the chance to grow and professionally 
develop alongside our participants.

The programme for the week allowed us to learn 
about the city (through an excellent tour on the 
first day) and about the wider community (through 
interactions with other organisations such as 
a centre for entrepreneurship and the GoYouth 
conference). These engagements deepened the 
participants’ creative and social engagement 
and understanding. The evening evaluation and 
reflection sessions were also an important part of 
the programme and allowed the participants and 
facilitators to integrate their learning throughout 
the exchange and to adapt the programme based 
upon feedback.
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O grupo de jovens de O Teatrão caracteriza-se por 
problemas sociais significativos. Os facilitadores do 
O Teatro tiveram especial cuidado com esses jovens, 
tentando assegurar a sua inclusão em todas as 
dinâmicas de grupo. Foi um privilégio testemunhar 
a profundidade do cuidado e do compromisso dos 
líderes de grupo portugueses.

No futuro, esperamos colaborar novamente 
com O Teatrão. Acreditamos que os nossos 
princípios e práticas são semelhantes o suficiente 
para viabilizar a colaboração, mas também há 
diferenças para criar oportunidades significativas 
de aprendizado e intercâmbio. Achamos que seria 
ideal em futuras colaborações que os líderes de 
grupo também tivessem algum tempo para troca 
de conhecimento e aprendizagens. Gostaríamos 
de ter trabalhado mais em conjunto com os líderes 
de grupo portugueses e italianos na criação do 
programa de intercâmbio. Talvez possa ser dado 
mais ênfase na reunião preparatória a este aspeto.

A.I.3. BANDO A PARTE – AMAT

1o Passo: workshop de teatro, 
Fermo

O workshop  de teatro teve como objetivo utilizar os 
métodos de ensino do teatro contemporâneo para 
eliminar as primeiras dificuldades de sincronização 
teatral entre os alunos, avaliar as capacidades e 
potencializa-las de forma criativa e expressiva, 
através de um breve percurso teórico-prático que 
desenvolvesse novos e diferentes tipos de linguagem: 
uma série de lições teóricas e exercícios práticos foram 
articulados, com enfoque nos vários aspetos da relação 
teatral no palco: o uso do corpo e voz, ritmo, harmonia, 
gesto e palavra, o desenvolvimento de sequências 
criativas e o conhecimento de regras que regem a 
encenação de uma performance contemporânea.

The group of young people from O Teatrão 
had significant social problems. The O Teatro 
facilitators were expert at caring for those young 
people and negotiating their inclusion in all group 
processes in spite of their challenges. It was our 
privilege to witness the depth of the Portuguese 
facilitators care and commitment.

In the future, we very much hope to collaborate 
with O Teatrão again. We think our principles and 
practices are similar enough to make collaboration 
viable, but that there is also enough difference to 
create significant opportunities for learning and 
exchange. We think it would be ideal in future 
collaborations if facilitators also had some time 
for skill exchange and sharing. Our only regret 
was that we did not get to work as much with the 
Portuguese and Italian facilitators in creating the 
show as we would have liked. Perhaps this learning 
opportunity could be built into the preliminary 
facilitators meeting so that it is an opportunity for 
creative sharing as well as practical planning.

A.I.3. BANDO A PARTE – AMAT

1st Step: Theatre workshop 
in Fermo

The Theatre workshop has set itself the goal of using 
the teaching methods of contemporary theatre 
to eliminate the very first difficulties of theatrical 
synchronization among students, evaluate skills 
and enhance the creative and expressive skills of 
the individual, through a short theoretical-practical 
path aimed at developing new and different types 
of language: a series of theoretical lessons and 
practical exercises have been articulated, focusing 
on the various aspects of theatrical relationship on 
stage: the use of body and voice, rhythm, harmony, 
gesture and word, the development of creative 
sequences and the knowledge of rules that govern 
the staging of a contemporary performance.

2a Fase: Preparação de um 
intercâmbio internacional

“McBeth – um sinal das trevas”
Após as aulas preparatórias para a criação do grupo, 
aulas estas que envolveram o desenvolvimento de 
novas habilidades, começ´mos uma reformulação 
do jogo Macbeth de Shakespeare através de atos 
contemporâneos e performativos. Criamos fortes 
cenas de impacto, cenas físicas, onde o trabalho de 
interpretação (em inglês) foi inserida de forma 
não invasiva. O resultado foi um trabalho muito 
compacto, poético e cru, onde os participantes 
eram o coração da performance. Foram 
desenvolvidas abordagens ao teatro físico, teatro 
contemporâneo e foi feita uma apresentação em 
inglês. Os participantes reagiram lindamente e uma 
vez chegados a Portugal para o projeto de intercâmbio 
foi muito positiva a sua interação com os outros 
grupos. Houve muitos abraços e elogios que nos 
fizeram perceber que um grande passo havia sido 
dado e que a sua apresentação tinha sido muito bem 
recebida pelos colegas.

3a Fase: Workshop com 
educadores e diretores

Os laboratórios com os outros grupos em Portugal 
foram dedicadas à criação do grupo. Principais 
objetivos das atividades:
•	 Exploração do espaço: perceção de si em relação 

com o mundo circundante
•	 Exploração do contato físico entre alunos: 

perceção de si em relação aos demais
•	 Transmissão de experiências entre diferentes 

realidades
•	 Melhoria da recetividade a abordagem 

teatrais diferenciadas
•	 Desenvolvimento de processos de escuta e de 

respeito mútuo.

2nd Step: Preparation for the 
international exchange 

“Macbeth – a sigh from the darkness”
After the preparatory lessons for the creation of 
the group, understanding skills and developing 
new skills; we started a reworking of Shakespeare’s 
Macbeth play through contemporary and 
performative acts. We created strong impact 
scenes, physical scenes, where the acting (in 
English) was inserted in a non-invasive way. 
The result was a very compact, poetic and raw 
work, where the participants were the heart 
the performance. Tested on physical theatre, 
contemporary theatre and acting in English, the 
boys responded beautifully and once arrived in 
Portugal for the exchange project, they gained 
great consensus and emotion full of truth. Many 
hugs and compliments that made us realize that a 
great step had been taken of humanity rather than 
a soulless show.

3rd step: workshop with other 
educators/directors

Mainly the laboratory hours with the other 
directors in Portugal were dedicated to the creation 
of the group. Main goals of the activities:
•	 Exploration of space: perception of oneself in 

relation to the surrounding world.
•	 Exploration of physical contact between 

students: perception of oneself in relation to the 
others.

•	 Transmission of experience between different 
realities.

•	 Improvement in all participants of receptivity to 
the different theatrical approach.

•	 Development of listening and respect.
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4a Fase: Apresentação final 
com participantes de Itália, 
Portugal e Irlanda

“Do futuro ao amor”

Os objetivos da apresentação final foram estimular 
e aumentar o potencial criativo e expressivo do 
indivíduo e formar “espetadores conscientes”, 
fornecendo-lhes as ferramentas necessárias 
para uma leitura adequada da representação 
teatral que foi criada. Analisamos as questões 
mais importantes que surgiram dos cinco dias 
de “convivência”; o que os impressionou mais no 
trabalho em grupo e nas atividades nas quais eles 
participaram.

A gestão do pequeno grupo foi bastante simples, 
pois todos se encontravam muito motivados  
concentrados, prontos para o desafio, sendo que a 
resposta dos adolescentes, tanto do ponto de vista 
da mais-valia adquirida como do compromisso, 
muito positiva.

Todas as barreiras linguísticas desapareceram e foi 
fácil ter ideias sobre como trabalhar em conjunto. 
Bancos, tochas, teatro físico e multilingualismo 
fizeram com que nosso contributo fosse preciso, 
maduro, em movimento, cheio de energia e, acima 
de tudo, cheio de vontade de partilhar experiências.

4th step: final performance 
creation with students from 
Italy, Portugal and Ireland

“From future to love”

The goals of the final performance were to 
stimulate and increase the creative and expressive 
potential of the individual, and to form “conscious 
spectators”, providing them with the tools 
necessary for an appropriate reading of the 
theatrical representation we were creating. We 
analyzed the most important issues that came out 
of the five days of “coexistence”; what was left to 
them most impressed by the group work and the 
activities in which they had participated.

The management of the small group was rather 
simple, because every boy / girl who had to work 
with me was very motivated and focused, ready for 
the challenge; the response of adolescents, both 
from the point of view of profit and commitment 
has been positive.

Suddenly every language barrier disappeared, and 
after a little brainstorming we already had very clear 
ideas about what to work and how to work with it. 
Stools, torches, physical theatre and their beautiful 
multi-lingual voices have meant that our small 
performance was precise, mature, moving, full of 
energy and above all full of their desire to be there.
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3 setembro domingo
Tarde  Chegada dos participantes
Noite   Jantar, organização das tarefas de 

equipa (Coimbra)

4 setembro segunda-feira
8h30–9h30  Pequeno-almoço e briefing 

(Pousada da Juventude)
10h–12h30  Visita à Universidade, Alta e Baixa 

de Coimbra
13h–14h  Almoço (OMT)
14h–16h   Apresentação e pequeno ensaio 

sobre o processo desenvolvido pré-
intercâmbio

16h–16h30  Pausa para lanche
16h30–19h   Partilha/Apresentação dos 

trabalhos
19h–20h30   Regresso à Pousada; Tempo Livre e 

Preparação da Noite Portuguesa
20h30–23h30    Noite Portuguesa com jantar e serão 

com atividades e jogos ( Jardim)

5 setembro terça-feira
8h30–9h30   Pequeno-almoço e briefing 

(Pousada da Juventude)
10h  Laboratório 1 “Life Plan / Plano 

de Vida” (Sala Grande da OMT)
13h–14h30  Almoço (Cantina da APCC)
14h30–17h   Laboratório 2 “Speed Dating IPN” 

(Instituto Pedro Nunes)
17h15–19h   Laboratório 3 “O que é um Life 

Plan?” (Sala de Ensaios, Sala 
Grande, Tabacaria) 

19h30–20h30   Regresso à Pousada; Tempo Livre 
e Preparação da Noite Irlandesa

20h30–23h30     Noite Irlandesa com jantar e serão 
com atividades e jogos ( Jardim)

6 setembro quarta-feira
8h30–9h30   Pequeno-almoço e briefing 

(Pousada da Juventude)
10h  Laboratório 4 “Go Youth 

Conference”
12h30–14h Almoço (Cantina da APCC)
14h–16h   Laboratório 5 “Projetos de 

Sociedade”
16h–16h30  Pausa para lanche
16h30–18h30  Continuação Laboratório 5
18h30–20h30   Regresso à Pousada; Tempo Livre e 

Preparação da Noite Italiana
20h30–23h30    Noite Italiana com jantar e serão 

com atividades e jogos ( Jardim)

7 setembro quinta-feira
8h30–9h30   Pequeno-almoço e briefing 

(Pousada da Juventude)
10h–12h30  Sessão de trabalho e ensaio (OMT)
12h30–14h   Almoço (Cantina da APCC)
14h–16h  Ensaio
16h–16h30  Pausa para lanche
16h30–18h30  Ensaio Final
19h–20h30 A presentação
20h30–23h30    Jantar e noite livre  

(Churrasco na OMT)

8 setembro sexta-feira
8h30–9h30   Pequeno-almoço e briefing  

(Pousada da Juventude)
9h30–11h  Manhã livre
11h–12h  Despedida do Grupo Irlandês
12h  Check-out da Pousada 
13h  Almoço (Cantina da APCC)
14h–18h   Tarde livre dos grupos Português 

e Italiano
18h  Partida do Grupo Português
19h30–23h30  Jantar e partida do Grupo Italiano

Program das atividades 
do intercâmbio 
3–9 de setembro 2017
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Interchange program 
of activities
3–9 September 2017

September 3rd sunday
Afternoon  Participants arrival
Night   Dinner, organizing tasks for 

hosting team (Coimbra)

September 4th monday
8h30–9h30   Breakfast and briefing 

(Youth Hostel)
10h–12h30   Visit to University, Up and 

downtown Coimbra
13h–14h  Lunch (OMT)
14h–16h   Presentation and small rehearsal 

about process developed before 
the interchange  

16h–16h30   Break for snack
16h30–19h  Sharing/Presentations
19h–20h30   Return to Youth Hostel; free 

time and Preparation of 
Portuguese night

20h30–23h30    Portuguese Night with dinner and 
evening sessions with games and 
other activities (garden)

September 5th tuesday
8h30–9h30   Breakfast and briefing 

(Youth Hostel)
10h  Lab 1 “Life Plan”  

(Sala Grande, OMT)
13h–14h30  Lunch (APCC canteen)
14h30–17h   Lab 2 “Speed Dating IPN” (Pedro 

Nunes Institute)
17h15–19h   Lab 3 “What is a Life Plan?”  

(Sala de Ensaios, Sala Grande, 
Tabacaria, OMT) 

19h30–20h30   Return to Youth Hostel; free time 
and preparation of Irish Night

20h30–23h30    Irish night with dinner and evening 
sessions with games and other 
activities (garden)

September 6th wednesday
8h30–9h30   Breakfast and briefing 

(Youth Hostel)
10h  Lab 4 “Go Youth Conference”
12h30–14h   Lunch (APCC canteen)
14h–16h   Lab 5 “Society Projects”
16h–16h30  Break for snack
16h30–18h30  Lab 5 (cont.)
18h30–20h30   Return to Youth Hostel; Free time 

and preparation for Italian night 
20h30–23h30    Italian night with dinner and 

evening sessions with games and 
other activities (garden)

September 7th thursday
8h30–9h30   Breakfast and briefing 

(Youth Hostel)
10h–12h30   Work session and rehearsal (OMT)
12h30–14h  Lunch (APCC canteen)
14h–16h  Rehearsal
16h–16h30  Break for snack
16h30–18h30  Final rehearsal
19h–20h30  Final presentation
20h30–23h30    Dinner and free night  

(Barbecue in OMT)

September 8th friday
8h30–9h30  Breakfast and briefing  
 (Youth Hostel)
9h30–11h  Free morning
11h–12h   Farewell Irish group
12h  Check-out from Youth Hostel
13h  Lunch (APCC canteen)
14h–18h  Free afternoon for Italian and 

Portuguese group
18h  Departure Irish group
19h30–23h30  Dinner and departure Italian group


