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Mandacaru
Os sertanejos são conhecedores do simbolismo e das riquezas do mandacaru. Planta 
que retrata bem o sofrimento de um povo, de uma raça, e de uma geração que resiste 
ao tempo e teima em continuar vivendo. Planta um pouco esquisita, para quem nunca 
viu. De uma beleza exótica e nem sempre admirada por todos. O local escolhido pelo 
mandacaru para criar vida é sempre onde a vida é uma hipótese remota. Surge como 
uma “teimosia”. Parece querer dizer que é possível nascer e se desenvolver em meio à 
tanta desesperança. Consegue ser verde onde a cor predominante é a do chão 
queimado e o colorido é visão, vista turva, delírio. Cresce forte e se protege dos 
predadores gerando espinhos fnos e afados, e o mais impressionante é que consegue 
num gesto inexplicável dar uma flor de rara beleza, embora não exale perfume. 

(Marco A. Mota Gomes)

A cooperativa pretende realizar projectos de intervenção   
cultural, artística e social visando à promoção da Arte como meio 
de educação,  formação, desenvolvimento humano e inclusão 
social e cultural da comunidade em  geral com atenção especial a 
grupos com menos oportunidades.

Para tal, a cooperativa pretende realizar projectos tais como:
# Produção e apoio à criação artística numa perspectiva de 
transdisciplinaridade (nomeadamente Teatro ; Cenografa ; Circo ; 
Artes plásticas ; Dança ; Artes digitais) quer promovida pela 
cooperativa, quer no apoio a novos projectos de parceiros
# Acções de formações e ofcinas nas temáticas de intervenção da 
cooperativa para o público em geral e profssionais de diversas 
áreas
# Projectos de Animação Sócio - cultural e Comunitária
# Participação e Organização de eventos culturais e artísticos

As intervenções referidas no ponto anterior poderão ser de 
âmbito local, nacional e/ou internacional
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Educação para os Direitos Humanos
(“Educar é acreditar na mudança” - P. Freire)

(…) “Afnal, uma cultura de Direitos Humanos não é só uma 
cultura onde todos conhecem os seus direitos, pois conhecimento 
não equivale necessariamente a respeito e, sem respeito, existirão 
sempre violações. Uma cultura de Direitos Humanos é uma rede 
onde se entrelaçam atitudes, crenças, comportamentos, normas e 
regras.”  

(Compass/ Conselho da Europa)
Exemplos

# Compass / Farol_Manual de Educação para os Direitos 
Humanos com jovens_Conselho da Europa
# Bolsa de formadores_DG Youth & Sport Conselho da Europa
# Formações internacionais para educadores, formadores, 
animadores_Bulgaria, França, Polônia, Palestina
# La Casa Grande_ França, Portugal, Peru, Bolivia
# 1º Semana Cultural Cigana_EAPN_Algarve
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Teatro do Oprimido
(“ser humano é ser artista” - A.Boal)

O Teatro do Oprimido é um método objetivo estético 
transformando situações de opressão, e foi criado pelo 
dramaturgo brasileiro Augusto Boal. O método incentiva a 
observação crítica e representação da realidade para produzir 
conhecimento e ação. Este Método propõe eliminar a barreira 
entre o palco ea platéia, de modo a estabelecer a livre circulação 
entre artistas e espectadores, que são convidados a atuar como 
sujeitos, produtores de cultura e conhecimento num espaço 
lúdico e democrático num objectivo de de diálogo. (Kuringa)

Exemplos
#Grupos de Teatro do Oprimido locais_Coimbra e Faro
#TOpreso, teatro na prisão_Coimbra
#Grupos infantis e Juvenis_Bairro Horta de Areia_ Faro
#Grupo “Os sorpreendentes incalculáveis”_Movimento Apoio 
Problemática da Sida_Faro
#Grupo”Boni_Tezas”_EAPN_Faro
#Formações locais & internacionais_Espanha, Hungria, Polônia, 
França, Portugal
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Artes para a inclusão
(“inclusão”: contrário de exclusão”)

Todas as formas de Artes podem ser ferramentas poderosas para 
dar voz, agir, mudar realidades e sonhar um mundo mais justo e 
inclusivo. Circo, dança, teatro, pintura... para tod@s e com tod@s 
é o nosso lema. 

Exemplos
#Campos de Trabalho internacionais_Coimbra
#Mostra de talentos_Câmara Municipal de Coimbra
#Festival Cziperó_Hungria
#Projecto Play: artes e identidade cigana_em parceria com o Centro 
Comunitário Horta de Areia_Faro
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Espectáculos infantis
(“criança”: ser humano que sabe brincar”)

Os nossos espectáculos são variados a nível das temáticas e 
podem envolver música, circo, contos... São sempre adaptáveis 
em termos de conteúdos e duração e não têm muitos requisitos 
em termos de logística. Consideramos que as crianças são 
sujeitos e não alvos.

Exemplos
#A menina que devorava livros_Coimbra
#Vai e vem_Coimbra
#TV Frentex, porque as crianças merecem_em parceria com 
Amarelarte_Faro
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Animação de rua e de eventos
(“anima(lat.)” : alma)

As animações são sempre únicas, adaptadas e pensadas para o 
momento.
Favorecem a interação e participação com o público duma forma 
lúdica e pedagógica. 

Exemplos

#Portugal dos Pequeninos_Fundação Bissaya Barreto_Coimbra
#Mostra de talentos_Câmara Municipal de Coimbra
#Mundança_Projectos Escolhas_Portugal
#Festival E_Motion_Núcleo Paulo Freire_Faro
#Festival COOLTOUR_ em parceria com Amarelarte_Faro
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Consultoria & produção de conteúdos
(“Consultar: partilhar para motivar”)

Mais que dar conselhos, partilhamos, motivamos, mostramos 
que é possível e incentivamos para uma visão crítica e 
constructiva do mundo em que vivemos. 
Com a produção de conteúdos, contamos histórias, inventamos 
ou re-inventamos ferramentas, digerimos teorias, destruimos e 
construimos de novo conceitos.

Exemplos
#Membro do consórcio do Projecto Trampolim/Escolhas_Coimbra
#Grupo editorial do Compass_Conselho da Europa
#Grupo de trabalho Questões Ciganas_EAPN_Faro
#Consultoria sobre projectos_Associação Nacional de Animadores 
Sociais_Coimbra
# Membro fundador e membro da direcção de European Network of 
Animation_ENOA
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Coimbra
Grupo de Teatro do Oprimido de 
Coimbra_GTOC
Luisa Conceição
mandacaru.gtoc@gmail.com
(+351) 91 843 44 53

Animações, festas infantis
Nadia Estadieu
mandacaru.festas@gmail.com
(+351) 91 400 43 53

Geral
Dóra Kenéz
Coop.mandacaru@gmail.com
(+351) 96 74 23 567

Faro
Laura de Witte
Grupo de Teatro do Oprimido do 
Algarve_GTOalg
gtoalg@gmail.com
Geral
Coop.mandacaru@gmail.com
(+351) 96 54 79 761
(+351) 289 05 86 81

Www.coop-mandacaru.weebly.com 
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