
10h00-13h00 e  das  
14h30 às  19h00

Dia 14 de dezembro

O�cina 
“Arte de Contar”

CENTRO CULTURAL 
PENEDO DA SAUDADE 

Inscrição (pt): https://bit.ly/2Ka1t4y

Contacto: cultura@ipc.pt  |  Morada: Av. Doutor Marnoco e Sousa 30, 3000-271 Coimbra   |   Coordenadas GPS: 40°12'17.1"N 8°24'56.5"W

Sinopse:  Através de exercícios práticos de dinâmicas de grupos são revelados os segredos da arte de contar. Uma 
o�cina destinada a todos os que queiram explorar as suas capacidades narrativas.

Bruno Baptista:  Licenciado em Animação Sociocultural. Ator, formador e contador de histórias, vive desde 2007 em Lisboa 
onde nasceu em 1979. Até 2007 viveu em Lagoa, algarve, participando numa dezena de produções teatrais na Associação 
Ideias do Levante, a qual ajudou a fundar. Como contador tem já perto de 1000 sessões de histórias realizadas por todo o 
país. Participa em festivais e feiras do livro, assim como em escolas e bibliotecas. Dinamizou o programa radiofónico “Conto 
num minuto” na Rádio Racal e participa desde 2012 no projeto "João Pestana na Biblioteca" em Lagoa. Como formador 
certi�cado realiza workshops de Narração oral e de promoção do livro. Foi também professor no ensino público durante 8 
anos. Na Fundação do Gil, foi formador e voluntário, contando nos hospitais desde 2006 até 2014. Desde 2016 voltou a 
contar nos hospitais com o projeto Nuvem Vitória onde é formador e voluntário. Colabora com a livraria Leituria e com um 
colégio com sessões regulares de contos. Como ator entrou em várias produções teatrais no algarve, no teatro da trindade 
e no teatro D. Maria II, encontrando-se atualmente a colaborar com a companhia Rituais Dell Arte onde participa nas peças 
de teatro musical infantil "Cinderela" e "Bela Adormecida" e "Branca de Neve", com espetáculos por todo o país. Colabora 
ainda com o Teatro Experimental de Lagos, desenvolvendo vários projetos de teatro como é o caso do "Lobo Vermelho" e de 
narração oral como por exemplo os Percursos performativos e narrativos no Património.


