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A artes e engenhos é uma associação cultural, sediada em Almada, no campus da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e foi fundada em 2000. É constituída por um núcleo 
de criadores teatrais com formação cientifica, e por arquitectos, fotógrafos, engenheiros, professores 
e investigadores universitários. As actividades que desenvolve orientam-se para o nexo arte / ciência 
e têm a experimentação com o que pode ser o teatro na era científica como denominador comum. 
Tendo promovido acções no campo da divulgação da cultura de ciência, da pedagogia e da inter-
venção comunitária, actualmente incide o seu trabalho na criação. 2013 - Quarteto (Latoaria Lisboa, 
A Moagem Fundão, Teatro Municipal de Almada, O Bando Palmela). Instrução musical II (Ponto de 
Encontro, Almada; Latoaria, Lisboa). 2012 - Pregação (A Comuna, Lisboa; F. Romeu Correia, Almada). 
Aos meus avós (Teatro O Bando, Palmela; Ponto de Encontro, Almada). Pregação. Uma conferência 
(Casa Amarela, Almada; Oficinas do Convento, Mte. Mor o Velho; Teatro Extremo, Almada). Instrução 
musical I (Ponto de Encontro, Almada). Oficina de Performance : articulando artes cénicas e ciências 
ambientais, levou à apresentação de ECONOMIA, ECOnomia, ecoNOMIA (Moitamostra, Castelo Branco; 
Ponto de Encontro, Almada). Pregação. Uma visita (Teatro O Bando, Palmela). 2011 - Um reino para 
um assassino : projecto de café-teatro, a partir de textos de Heiner Müller (Clube Estefânia, Lisboa). 
2008-09 - da beleza ou o sistema nervoso dos peixes (Fábrica Braço de Prata, Teatro Taborda - Lisboa). 
corpus : instalação de dispositivo museológico portátil com traços materiais do processo de criação 
do espectáculo da beleza ou o sistema nervoso dos peixes. 2007 - Oficinas de Expressão Dramática : 
actividade de enriquecimento curricular para cinco turmas do ensino básico, oferecidas com o apoio 
da Junta de Freguesia de São Brás (EB Moinhos da Funcheira, Amadora). 2006 - 07 - Miss Puss / Mestre 
Gato: espectáculos de teatro que partiam de um mosaico de versões d’O Gato das Botas, de C. Per-
rault, reflectindo sobre questões de género (Teatro Taborda - Lisboa, Fórum Romeu Correia - Almada, 
CITAC - Coimbra, Teatro O Bando - Palmela). 2004 - O menino Limpinho é que é : espectáculo de teatro 
fórum envolvendo sessenta crianças do primeiro ciclo, discutindo comportamentos de responsa-
bilidade social e ambiental, produzido com o apoio da Junta de Freguesia de Campolide (Lisboa). 
2002-03 - Expressão Dramática na Comunidade : em parceria com a Câmara Municipal de Almada e a 
Junta de Freguesia do Laranjeiro, envolveu a realização de ateliers semanais de expressão dramática, 
com um grupo de quinze jovens. A oficina incluiu uma visita aos estúdios de televisão da SIC e apre-
sentações de uma montagem de Sonho de uma noite de verão, de W. Shakespeare (CCJL, Almada).
Dramática Científica : intervenção em bibliotecas do campus desarrumando livros, falando em voz alta 
e tocando, com poemas de António Gedeão, Herberto Helder e Konstantin Kavafis (FCT/UNL, Almada). 
Feira do Livro : promovendo as tensões entre cultura científica e humanista (FCT/UNL, Almada).




