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Ano letivo 2021/2022 

 
Candidatura a atividade do Programa Politécnico + Cultural 

 
Atividade – Teatro: “Da Família” de Valério Romão  

 
Preâmbulo 

 
O Programa de Acesso à Cultura e Integração Social, adiante designado por Politécnico + Cultural, 
constitui-se numa medida de apoio social, promovida através dos Serviços de Ação Social do Instituto 
Politécnico de Coimbra (SASIPC), destinada a promover o acesso dos estudantes do IPC a atividades e 
programas culturais de distinta natureza. 
 
De acordo com o regulamento do Politécnico + Cultural, torna-se público o presente Edital para 
candidatura à atividade de teatro - “Da Família” nos seguintes termos: 
 
1. Objeto da Candidatura:  

 - Participação na atividade cultural de teatro: “Da Família”. 
 
2. Descrição sucinta da atividade de teatro - “Da Família”: 
 

- Partindo da obra da família, de Valério Romão, o TEATRÃO construiu um espetáculo sobre 
as transformações atuais na estrutura e dinâmica das famílias. Da família revela a 
disfuncionalidade da estrutura familiar como espelho da disfuncionalidade ou falência do 
sistema social. Com dramaturgia criada pelo autor, serão cinco dessas histórias que o 
TEATRÃO levará a cena a partir de 9 de dezembro, em duas partes e em dias distintos. Os 
cinco episódios familiares têm uma estrutura fabulista, mítica e fantástica, embora 
paradoxalmente quotidiana. 
 
- Os episódios não estão propriamente localizados nesta ou naquela época, não fazem parte 
do passado embora também ali estejam, nem são contemporâneos, embora reconhecíveis no 
dia a dia. Sem ter qualquer pretensão ensaística ou formal, o tratamento melodramático, no 
melhor sentido da palavra, tem uma estrutura épica que, de forma inadvertida ou 
propositadamente, sabe-se lá, desassossega o recetor. 
 
- A peça de teatro está divida em dois episódios, no entanto, a visualização das duas 
sessões/episódios é opcional. 
 
- Dramaturgia: Valério Romão; 
- Encenação: Marco António Rodrigues; 
- Interpretação: Cláudia Carvalho, Isabel Craveiro, Hugo Inácio, João Santos, Margarida Sousa, 
Pedro Lamas e Sofia Coelho Luz: Manuel Alão; 
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3. Destinatários e vagas: 

- Destinatários: estudantes matriculados num ciclo de estudos do IPC. 
- Número de vagas: Vinte (20) estudantes.  

 
4. Acesso e condições de participação: 
 - Gratuito – atividade de participação gratuita, mas de candidatura obrigatória; 

- No caso de um estudante selecionado faltar à participação na atividade, sem justificação 
aceite pela Comissão de Gestão, fica impedido de se candidatar a outras atividades deste 
Programa durante o presente ano letivo, e eventualmente, por decisão da mesma Comissão 
de gestão, poderá ficar impedido de beneficiar de outros apoios dos SASIPC: A2ES, BAAS e 
PASI. 
- Em caso de desistência, os candidatos deverão informar os SASIPC, pelo email sas@ipc.pt, 
até  2 dias antes da data de realização da atividade. 

 
5. Data da atividade/Sessão: 

1ª Sessão/Episódio 
- Sábado, dia 11 de dezembro de 2021, às 21h30 

 
2ª Sessão/ Episódio 
- 4ª feira, dia 15 de dezembro de 2021, às 19h00 

 
6. Local da atividade: 

O Teatrão,  
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra – Portugal 
 

7. Responsável pela atividade: 
- Prof. João Lobato, Administrador dos Serviços de Ação Social do IPC. 
- António Pedro Marques, Apoio à gestão do Programa Politécnico + Cultural.  

 
8. Critério e seriação de candidatos:  

- Nos termos do ponto 5 do artigo 6º do Regulamento, os candidatos serão seriados de acordo 
com os seguintes critérios: 

a) Priorizar os candidatos que não tenham usufruído do Programa Politécnico + Cultural. 
b) Em caso de empate, será dada prioridade aos estudantes bolseiros da DGES e dos 

Programas A2ES, BAAS e PASI. 
- Nos termos da alínea g) do ponto 1 do artigo 6º do Regulamento, o júri é composto pelos 
seguintes elementos membros:  

a) Prof. João Lobato, Administrador SASIPC. 
b) Dr.ª Marta Correia, Assistente Social dos SAS IPC. 
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c) Dr.ª Cristina Faria, Diretora Cultural do Centro Cultural Penedo da Saudade. 
d) Dr.ª Catarina Neves, Psicóloga Clínica dos SAS IPC. 
e) Estudante António Pedro Marques, Apoio à gestão do Programa Politécnico + 

Cultural. 
 

9. Prazo de candidatura:  
- De 23 de novembro a 7 de dezembro de 2021  
 

10. Submissão de candidatura: 
- A submissão da candidatura é efetuada mediante preenchimento de formulário eletrónico 
disponível na página eletrónica dos SASIPC em:  https://forms.ipc.pt/index.php/667116?lang=ptb   

 
11. Resultados e Reclamações da candidatura: 

- Os resultados serão publicitados na página eletrónica dos SASIPC, em lista homologada pelo 
Administrador dos SAS IPC, com comunicação aos candidatos, por email. 
- As reclamações deverão ser dirigidas ao Administrador dos SASIPC, pelo email sas@ipc.pt, 
no prazo de 5 dias a contar da data de divulgação das listagens. 
- Em caso de desistência, os candidatos deverão informar, pelo email sas@ipc.pt, no prazo de 
2 dias a contar da data de divulgação das listagens enunciadas no número anterior. 
- Em caso de esclarecimentos, os candidatos deverão se informar, pelo email 
politecnicocultural@ipc.pt. 
- Os candidatos deverão consultar o Regulamento n.º 12/2021, do Programa de Acesso à 
Cultura e Integração Social, disponível na página eletrónica dos SASIPC. 
https://www.ipc.pt/ipc/wp-content/uploads/2021/04/Regulamento-Politecnico-Cultura.pdf 
 

 
Coimbra, 23 de novembro de 2021 

 
O Administrador dos SASIPC 

(João Lobato) 
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