
Projeto Cont'Arte - Promoção da 
leitura e produção de interpretações 

artísticas (teatro, dança, música, 
textos, desenhos, ilustrações, vídeos, 

audiolivros…) a partir de textos de 
autores do Agrupamento de Escolas 

Tomás Cabreira - AETC.

O referido projeto, do qual 
apresentamos os vídeos (1 e 2) de 

divulgação, bem como uma lista com 
os nomes dos autores já selecionados 

(que está em aberto e…aceita 
sugestões), poderá contribuir, 

também, para a implementação da 
"Flexibilidade Curricular" e da 
"Estratégia da Educação para a 

Cidadania" no AETC.

Cont'Arte - Divulgação

http://www.agr-tc.pt/site/index.php/component/content/article?id=1799
http://www.agr-tc.pt/site/index.php/component/content/article?id=1798
http://www.agr-tc.pt/site/index.php/component/content/article?id=1801
http://www.agr-tc.pt/site/index.php/component/content/article?id=1800


Autores Cont'Arte - Divulgação

• Amílcar Quaresma, Carlos Augusto Lyster Franco, 
Carlos Porfírio, Carlos Silva, Casimiro de Brito, Eva 
Anjos, Fernando Évora, Fernando Pessanha, 
Franklin Marques, Joaquim Magalhães (patrono), 
Joaquim Rodrigues, José Afonso, Luís Campião, 
Maria da Conceição Pires, Maria José Fraqueza, 
Maria Matos, Mário Lyster Franco, Mário Zambujal, 
Pedro Inocêncio, Pinheiro e Rosa, Serpa Pinto 
(patrono), Tomás Cabreira (patrono), …

• Esta lista de (antigos e atuais) alunos e professores 
do nosso agrupamento (das suas várias escolas, 
épocas e designações) está em aberto. Envie as 
suas sugestões para bibliotecas@agr-tc.pt

http://www.agr-tc.pt/site/index.php/component/content/article?id=1801
mailto:bibliotecas@agr-tc.pt


Cont'Arte - Vídeos 
de Divulgação 1 e 2

https://www.youtube.com/watch?v=eJtVYxo8bGA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Nk53Nw5YeNQ


Cont’Arte – Cont’Artistas

Para já, neste ano (2018/2019) participaram (e algumas continuarão no 

projeto) mais de uma dezena de turmas, entre as quais: Artes Visuais dos 

10º, 11º e 12º anos, Artes do Espetáculo – Interpretação - 1º, 2º e 3º anos, 

Intérpretes de Dança Contemporânea - 2º e 3º anos, Línguas e Humanidades 

- 10º ano, Economia - 12º ano, Ciências e Tecnologias - 12º ano, Profissional 

de Mecatrónica, Profissional de Receção e Profissional de Secretariado.



Illuminuras 
(contos e 

novellas) de 
Carlos 

Augusto 
Lyster Franco

1908



Cont’Arte em Artes Visuais



Cont’Arte em Artes Visuais



Cont’Arte em BD e 
Vídeo –

Os Corvos (em pdf) 

http://agr-tc.pt/bibliotecas/contarte-apresentacao/bdcorvos/bdCorvos.pdf


Cont’Arte – Carlos Augusto Livro Franco
Tratamento do Livro Illuminuras: Scanner das páginas, OCR das 
imagens, conversão para português atual e elaboração de glossários.



Cont’Arte - Carlos Augusto Lyster Franco 

Em preparação – Redições anotadas e atualizadas 
(segundo  o acordo ortográfico de 1990) de Contos 
de Carlos Augusto Lyster Franco – Versão pdf de
“O Fauno”

http://agr-tc.pt/bibliotecas/contarte-apresentacao/1Lyster_O_fauno-a5.pdf
http://agr-tc.pt/bibliotecas/contarte-apresentacao/1Lyster_O_fauno-a5.pdf


Cont’Arte – Adaptações da Crónica dos Bons Malandros do 
nosso aluno Mário Zambujal – Em preparação (online)

http://agr-tc.pt/bibliotecas/contarte-apresentacao/OsMalandros.mp4


Cont’Arte – Dança – A Máscara (online)

http://agr-tc.pt/bibliotecas/contarte-apresentacao/AMascara.mp4


Cont’Arte – Música 
Zeca reinventado – Fura Fura

(online)

(online – ouvir aos 10 s ~  Ouvir aos 30 s)

PAE 1ºano - Este slide pretende mostrar o que pode ser feito com a obra do nosso professor Zeca 
Afonso. Esta vertente do Cont'Arte poderá ter continuidade no ano de 2019/2020.

http://agr-tc.pt/bibliotecas/contarte-apresentacao/Zeca-reinventado-pae1ano-Contarte.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=URAnO_Z_URA&list=RDURAnO_Z_URA&start_radio=1&t=140


Cont’Arte - Filosofia no Museu 
Municipal de Faro com Carlos 

Porfírio
No âmbito do Cont’Arte e da disciplina de Filosofia, aconteceram 
aulas/workshops no Museu Municipal de Faro para estudo da obra e da 
vida do Pintor e Cineasta, Carlos Porfírio.



Cont’Arte – Sites e excertos 
audio de textos (online)

• 12- link para a pagina da ana justino canhoto

https://al27664.wixsite.com/biasofia
https://al27664.wixsite.com/biasofia/mario
https://al27664.wixsite.com/biasofia


Cont’Arte – O Vampiro - Curta 
metragem (com fantoches)



(vídeo 1 - vídeo 2)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=s2IYp7wNSuc
https://www.youtube.com/watch?v=DGGS5Yr23MA


Cont’Arte e Prémio Escolar AEPC 2019 
- Ano Europeu do Património Cultural
Concorremos a este concurso com vários trabalhos do 
Cont’Arte e obtivemos o 1º lugar do público e uma 
menção honrosa do Júri.



Cont’Arte em 2019/2020
Com estes e outros autores


