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CULTURA QUE SOMOS 

PROGRAMA PERCURSO “CULTURA PARA A INCLUSÃO”  

PORTO E ESPOSENDE - 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 

 

Porto – 18 de janeiro 

 

11h30-13h00 – Do Lado de Fora 

Com direção artística do ator e encenador Rui Spranger, “Do lado de fora” é 

um grupo teatral criado por pessoas sem abrigo numa parceria entre a Apuro - 

Associação Cultural e Filantrópica e a Junta de Freguesia do Bonfim. O seu 

objetivo é proporcionar a integração de pessoas em situação de sem-abrigo ou 

exclusão social.  

Local: Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim 

Mais informação aqui. 

 

 

14h30 – 16h00 - INCukTurar-te: Incluir pela Cultura  

Projeto promovido pelo Clube Fenianos Portuenses, lançado em julho de 2022, 

é uma iniciativa vocacionada para a integração de grupos em risco de 

marginalização social. Através de uma parceria com o Teatro Experimental do 

Porto (TEP) e várias instituições de solidariedade social, o programa divide-se 

em várias áreas culturais e artísticas, desde a música, ao teatro e à fotografia.  

Local: Clube Fenianos Portuenses 

Mais informação aqui. 

 

16h30 – 18h00 – Q-CIRCO  

Iniciativa da Companhia Erva Daninha, este projeto propõe-se contribuir para a 

inserção profissional de 40 jovens em situação NEET (que não estudam, não 

trabalham, não estão em formação), utilizando as artes circenses como 

ferramenta de desenvolvimento pessoal e social. 

Local: Centro Educativo Santo António 

Mais informação aqui. 

 

https://goo.gl/maps/fmUkg38maJVSE7iv7
https://pt-pt.facebook.com/juntadefreguesiadobonfim/
https://goo.gl/maps/FsUwp2ZZQBwQ5Kuy8
https://www.clubefenianos.pt/
https://goo.gl/maps/pJTvkgiXPNNLh3yG7
http://ervadaninha.pt/wp1/index.php/companhia/
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Esposende - 19 de janeiro 

 

10h00-11h00 – Por um Galho  

Desenvolvido pelo GRASSA, Grupo de Ação de Solidariedade Social de Antas, o 

projeto “Por um galho: intervenção social e artística pela natureza” trabalha a 

inclusão e a valorização de população sénior vulnerável, através do seu 

envolvimento na conceção, execução e exposição de instalações artísticas 

efémeras baseadas na natureza e construídas com materiais naturais.  

Local: Centro Social de Antas 

Mais informação aqui. 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/Z8wnfrKXESwjAf279
https://www.municipio.esposende.pt/pages/708?news_id=5440

