
i.Lab Mil Pássaros
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DESTINATÁRIOS

Educadores de infância, professores, músicos e outros artistas.

DESCRIÇÃO

Formação no âmbito da arte para a infância, integrando a 

apresentação final de uma experiência artística dirigida a fa-

mílias com bebés. A preparação desta peça envolve  a vivên-

cia de situações de prática musical (voz e movimento) e de 

expressão plástica com elementos específicos do universo 

Mil Pássaros. A consciencialização da necessidade de cuidar 

do ambiente, a musicalidade comunicativa, a música como 

instrumento para o desenvolvimento humano e como media-

dor na interação com bebés serão transversais a toda a ação.

OBJETIVOS

• Vivenciar a criação e apresentação de uma experiência 

dirigida a crianças com bebés;

• Contactar com profissionais que lidam com a primeira 

infância em diferentes contextos;

• Alargar conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da 

intervenção artística na primeira infância;

• Ter acesso a experiências de cruzamento entre lingua-

gens artísticas;

• Desenvolver processos de iniciativa e reflexão no âmbi-

to da criação artística para a infância ligando-os com uma 

maior consciência ecológica.

FOR WHOM

Early childhood professionals, teachers, musicians and 

other artists.

GENERAL IDEA

Mil Pássaros (1000 Birds) offers an immersive forma-

tive process in the field of art for children, integrating the 

presentation of a music-theatre performance for families 

with babies. The preparation of this piece involves experi-

encing situations of musical practice (voice and movement) 

and plastic expression with specific elements from the Mil 

Pássaros universe. Awareness of the need to care for the 

environment, communicative musicality, music as an instru-

ment for human development and as a mediator in the in-

teraction with babies will be transversal to all action.

GOALS

• To live an artistic experience participating in the crea-

tion process and in the presentation of a final artistic 

experience;

• To engage with professionals who deal with infancy in 

different contexts;

• To gain wider perspectives on music and arts for infants;

• To gain experience with intersecting artistic approaches;

• To develop processes of initiative and reflection in the 

scope of artistic creation for children, fostering a greater 

ecological awareness.



MENTOR HONORÁRIO

Colwyn Trevarthen  

Universidade de Edimburgo, Reino Unido

PROFESSORES E ARTISTAS

Helena Rodrigues  

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH 

Companhia de Música Teatral 

Jorge Parente 

Instituto Grotowsky, Polónia

Paulo Maria Rodrigues  

DeCa, Universidade de Aveiro 

Companhia de Música Teatral

Rita Roberto

Em Redor

INFORMAÇÃO ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION: MILPASSAROS.COM

PARCERIAS

APOIOS

HONORARY MENTOR

Colwyn Trevarthen  

Edinburgh University, United Kingdom

TEACHERS AND ARTISTS

Helena Rodrigues  

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH 

Companhia de Música Teatral

Jorge Parente 

Grotowsky Institute, Polónia

Paulo Maria Rodrigues  

DeCa - Universidade de Aveiro 

Companhia de Música Teatral

Rita Roberto 

Em Redor

http://milpassaros.com




PROGRAMA / PROGRAMME

10h00-11h30 Corpo e Voz / Body and Voice W
Jorge Parente

12h00-13h00 Sobre pássaros que nascem na ponta dos dedos 
/ On birds that are born on fingertips  C
Helena Rodrigues

14h30-16h00 O Risco do Gesto / Tracing Gesture  W
Rita Roberto

16h30-18h00 Mil Pássaros  PA
Paulo Maria Rodrigues

QUARTA/WEDNESDAY, 21 JUL

10h00-11h30 Corpo e Voz / Voice and Body  W
Jorge Parente

12h00-13h00 Gordon, Bebés e Pássaros / Gordon, Babies 
and Birds  C
Helena Rodrigues

14h30-16h00 O Risco do Gesto / Tracing Gesture  W
Rita Roberto

16h30-18h00 Mil Pássaros  PA
Paulo Maria Rodrigues

TERÇA/TUESDAY, 20 JUL

10h00-11h30 Corpo e Voz / Voice and Body  W
Jorge Parente

12h00-13h00 Paisagens Sonoras / SoundScapes  W
Paulo Maria Rodrigues

14h30-16h00 O Risco do Gesto / Tracing Gesture  W
Rita Roberto

16h30-17h30 Mil Pássaros  PA
Paulo Maria Rodrigues

17h30-18h00 RIA

SEGUNDA/MONDAY, 19 JUL 

9h30-10h00 Receção e Boas Vindas / Reception and 
Welcome

Dália Paulo (CM Loulé) e Helena Rodrigues

PA = Prática artística / Artistic Practice              W  = Workshop              C = Conferência / Conference               
RIA = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition



SEXTA/FRIDAY, 23 JUL

10h00-11h30 Corpo e Voz / Voice and Body  W
Jorge Parente

12h00-13h00 Criatividade e resiliência: histórias de 
superação artística em tempo de pandemia  
/ Creativity and resilience: tales of artistic 
overcoming during pandemics  C
Paulo Maria Rodrigues, Jorge Graça, Helena Rodrigues

14h30-16h00 Paisagens Sonoras / Soundscapes  W
Paulo Maria Rodrigues

16h30-18h00 Mil Pássaros  PA
Paulo Maria Rodrigues

SÁBADO/SATURDAY, 24 JUL

10h00-12h30 Ensaio e Apresentação de Mil Pássaros 
/ Rehearsal and Performance  PA

12h30-13h00 RIA

PA = Prática artística / Artistic Practice              W  = Workshop              C = Conferência / Conference               
RIA = Resumir, Introspecionar, Acrescentar / Summary, Introspection, Addition

QUINTA/THURSDAY, 22 JUL

10h00-11h30 Corpo e Voz / Voice and Body  W
Jorge Parente (Cine-Teatro Louletano)

12h00-13h00 Afinação do Olhar / Sight Tuning  W
Helena Rodrigues

14h30-16h00 Paisagens Sonoras / Soundscapes  W
Paulo Maria Rodrigues

16h30-17h30 Mil Pássaros  PA
Paulo Maria Rodrigues

17h30-18h00: RIA



FICHA ARTÍSTICA / CREDITS 

Conceção / Creation: Companhia de Música Teatral / Projeto GermInArte 

Produção / Production: Cine-Teatro Louletano e Companhia de Música Teatral

Direção Artística / Artistic direction: Paulo Maria Rodrigues

Criação Plástica / Scenery: Miguel Ferraz

Formadores / Teachers: Helena Rodrigues, Jorge Parente, Paulo Maria Rodrigues

Intérpretes / Performers: Formandos de Mil Pássaros, Helena Rodrigues, Jorge Parente, Paulo Maria Rodrigues, Rita Roberto, Gustavo Paixão, Inês 

Rodrigues da Silva, Jorge Graça, Mariana Miguel, Mariana Vences

Coordenação Geral / General Coordination: Helena Rodrigues

Coordenação Executiva / Executive Coordination: Maria dos Santos

Gestor de Projeto / Project Manager: Artur Silva

LOCAL / LOCATION

Auditório do Solar da Música Nova
Rua Sacadura Cabral, 22 (ao lado do Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado)

INSCRIÇÕES LIMITADAS, SUJEITAS A CANDIDATURA / APPLICATION AND REGISTRATION INFO

Email: cinereservas@cm-loule.pt

Telefone / Phone number: 00 351 289 414 604

DATA LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

/ SUBMISSION OF 
APPLICATIONS

20 Junho / June 20th

COMUNICAÇÃO DOS 
RESULTADOS DAS 
CANDIDATURAS

/ NOTIFICATION OF 
ACCEPTANCE

1 Julho / July 1st



HELENA RODRIGUES é professora na Faculdade de Ciên-

cias Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. 

Investigadora do Centro de Estudos de Sociologia e Estéti-

ca Musical, fundou o Laboratório de Música e Comunicação 

na Infância. Autora de publicações de natureza diversifica-

da, divulga as ideias sobre a teoria de aprendizagem musi-

cal de Edwin Gordon em Portugal desde 1994. Desde 2002 

tem recebido a influência das ideias de Colwyn Trevarthen; 

desde 2010 tem-se interessado pelas áreas do teatro físico 

e da educação somática. O conjunto destes e outros sabe-

res tem-na levado a formular uma proposta original de for-

mação, visando contribuir para uma melhoria dos cuidados 

na infância. 

Foi Researcher Fellow da Royal Flemish Academy of 

Belgium for Science and the Arts. É diretora artística da 

Companhia de Música Teatral. Entre outros, coordenou o 

projeto Desenvolvimento Musical na Infância e Primeira 

Infância, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tec-

nologia, e os projetos Opus Tutti e GermInArte apoiados 

pela Fundação Calouste Gulbenkian. É frequentemente 

convidada para apresentar conferências e workshops em 

Portugal e no estrangeiro.

HELENA RODRIGUES is an Assistant Professor at NOVA 

School of Social Sciences and Humanities, Universidade 

NOVA de Lisboa. She is the founder of Laboratory for Music 

and Communication in Infancy of the research unit CESEM 

at the same institution. She was a Research Fellow at Royal 

Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. 

She has been a disseminator of Edwin Gordon’s music 

learning theory in Portugal since 1994. Colwyn Trevarthen 

has been another strong influence on her work. More re-

cently she started studying on physical theatre and somat-

ic education domains. Aiming to improve practices for in-

fancy, she has been developing an innovative approach to 

training that she defines as “opening the gates on commu-

nicative musicality”. 

She is also one of the founders of Companhia de Música 

Teatral, a group that has specialized in creating artistic and 

educative projects that have Music at the root of interdis-

ciplinary practice. She coordinated Opus Tutti, a project 

that created and implemented community artistic practices 

for infancy and early childhood and GermInArte, a project 

concerned with training of people working on these areas. 

Visitant Professor of the Federal University of  Minas Gerais 

(Brasil). She is often invited to lecture and give workshops 

over the world.

BIOGRAFIAS DOS FORMADORES
 / TEACHERS’ BIOGRAPHIES



JORGE PARENTE. Após variados trabalhos como ator, es-

colheu dedicar-se ao trabalho de Corpo e Voz trabalhando 

diretamente com Zygmunt Molik (co-fundador do Teatr Labo-

ratorium de Grotowski) com quem desenvolveu a sua missão 

pedagógica ligada à Voz. Esta vertente do seu trabalho foi 

ainda complementada pelo estudo com Yseult Welsch do 

método psicofónico de Marie-Louise Aucher.

Atualmente, e em paralelo ao trabalho de ator, encenação e 

direção de atores, dedica-se ao ensino do método de Molik 

para profissionais do teatro, da música e do movimento em 

Inglaterra, Croácia, França, Noruega, Portugal, Brasil, Tai-

lândia e Polónia.

Desde 2005, colabora com a Universidade Sciences-Po de 

Paris como professor em arte oratória no módulo “Falar em 

público” e é interveniente no projeto FORCCAST.

JORGE PARENTE. After many years working as a profes-

sional actor, he decided to dedicate himself to voice, under 

the guidance of the esteemed Zygmunt Molik (co-founder 

of Jerzy Grotowski’s Teatr Laboratorium).  Jorge later com-

plemented his research with Yseult Welsch (2000/2001), a 

master of Marie-Louise Aucher’s Psychophony.

Nowadays, alongside his acting and directing career, 

Jorge is dedicated to teaching Molik’s method to thea-

tre, music and movement professionals in Brazil, Croatia, 

England, France, Norway, Portugal, Thaïland and Poland.

Since 2005 he has lectured on the art of public speaking at 

the University Sciences-Po in Paris and he is contributor to 

the project FORCCAST.



PAULO MARIA RODRIGUES tem exercido a sua atividade 

profissional como compositor, intérprete, diretor artístico 

e educador. Após um percurso académico paralelo em 

Ciência e Música que o levou a concluir um doutoramento 

em Genética e Bioquímica na University of East Anglia e 

uma Pós-Graduação em Ópera na Royal Academy of Music, 

Londres, dedicou-se à conceção e direção de trabalhos no 

âmbito da Música Teatral. Colaborou com artistas dos mais 

variados campos e iniciou vários projetos transdisciplinares, 

entre os quais Bach2Cage e a Companhia de Música Tea-

tral (CMT). Com a CMT tem desenvolvido um conjunto de 

projetos artísticos e educativos que emergem de incursões 

da música nos territórios de outras linguagens artísticas e 

tecnologia. Entre 2006 e 2010 foi Coordenador do Serviço 

Educativo da Casa da Música, tendo sido responsável por um 

vasto programa de atividades que se caracteriza pela abran-

gência de públicos e diversidade de propostas que se cen-

tram em formas diretas de relação com a música. Os seus 

projetos artísticos têm sido apresentados em Portugal, Es-

panha, Bélgica, Polónia, Finlândia, Alemanha, Austria, Cana-

dá, Dinamarca, Brasil e China, e têm constituído a matéria 

sobre a qual tem refletido em publicações do foro académi-

co, abordando a questão da arte como instrumento de de-

senvolvimento humano. Foi Professor Convidado na Escola 

das Artes da Universidade Católica do Porto, Advanced As-

sociate Researcher do Planetarium Collegium e é Professor 

Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da Uni-

versidade de Aveiro.

PAULO MARIA RODRIGUES is a composer, performer, ar-

tistic director and educator. After completing a PhD in ge-

netics and biochemistry at the University of East Anglia, 

he resumed earlier music studies and graduated in Opera 

at the Royal Academy of Music, London, and composi-

tion with Rolf Gehlhaar. His interest in Music Theatre led 

him to collaborate with artists in different fields and start 

several multidisciplinary projects, including Bach2Cage 

and Companhia de Música Teatral. With Companhia de 

Música Teatral he has developed many artistic and edu-

cational projects, exploring the intersection of music and 

other artistic languages and technology, and addressing 

the idea of art has a tool for human development. Some of 

this work has been presented in Portugal, Spain, Belgium, 

Poland, Finland, Germany, Austria, Canada, Denmark, 

Brazil and China and has appeared in academic publica-

tions. Between 2006 and 2010, as Coordinator of Educa-

tional Services of Casa da Música, he was responsible for 

conceiving and implementing a vast and eclectic program 

of activities, including projects for the disabled, communi-

ties, schools and families. He was Visiting Professor at the 

School of Arts of the Catholic University of Porto, Associ-

ate Researcher at the Advanced Planetarium Collegium 

and is currently an Assistant Professor in the Department 

of Communication and Art at the University of Aveiro.



RITA ROBERTO é licenciada em Artes Plásticas / Pintura (Fa-

culdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2006) e 

mestre em Dança (Solo/Dance/Authorship) (UdK - Universida-

de de Artes de Berlim, 2009).

Entre 1999 e 2007 desenvolveu formação independente em 

dança contemporânea, passando pela escola de formação 

da Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE), 

Centro em Movimento (Lisboa), Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 

(Berlim) e Marameo (Berlim). Durante este período trabalhou 

como intérprete em várias produções da CDCE (2001-2007). 

Apresenta trabalho artístico desde 2004, em contexto expo-

sitivo, salas de espetáculo e publicações, a solo e com outros 

artistas. Desde 2008 desenvolve projetos educativos nas 

áreas de artes plásticas e performativas, em espaços cultu-

rais e em contexto escolar; é professora de Dança e Música 

no Externato Fernão Mendes Pinto, em Lisboa; em 2018/2019 

integra a equipa de formadores do Centro de Formação Artís-

tica do Teatro da Voz. Trabalha com Pedro Ferreira no atelier 

Em Redor, dedicado à criação artística, investigação, forma-

ção, e construção de instrumentos musicais. É intérprete em 

Orizuro, da Companhia de Música Teatral.

RITA ROBERTO is graduated in Fine Arts – Painting, in 2006, 

by the Faculty of Fine Arts, University of Lisbon (FBAUL); re-

ceived the degree Master of Arts “Solo/Dance/Authorship”, 

in 2009, at UdK (Universität der Künste) Berlin. Between 1999 

and 2007 has developed independent training in contem-

porary dance, in the dance school of CDCE (Contemporary 

Dance Company of Évora), Centro em Movimento (Lisboa), 

Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 (Berlin) and Marameo (Berlin). 

During this period, worked has a dancer in several produc-

tions by CDCE.

Presents artistic work since 2004, in the form of exhibitions, 

performances and publications. Since 2008, works in educa-

tional projects in performance and visual arts, in scholar con-

text and cultural venues; teaches Dance and Music at Exter-

nato Fernão Mendes Pinto (Lisbon) since 2017; in 2018/2019 

joins the Centre of Artistic Training at Teatro da Voz (Lisbon). 

Works with Pedro Ferreira at Em Redor, an atelier dedicated 

to artistic creation, research, training, and the construction of 

musical instruments. Performs in Orizuro, by Companhia de 

Música Teatral.


