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FORMADOR:

Tiago Moita

Frequentou o Curso de Direito na Universidade Lusíada 

do Porto em 1995.

Foi um dos primeiros colunistas do Jornal da 

Associação Académica da Universidade Lusíada do 

Porto, entre 1997 e 2000.

Escreveu para jornais desde 1997.

É diseur de poesia desde 2004.

Leu poemas da sua autoria e de outros poetas em Portugal e em Espanha desde 

2004.

Exerceu voluntariado Cultural em São João da Madeira de 2006 a 2010.

Foi um dos fundadores de três associações culturais em São João da Madeira entre 

2006 e 2009.

Tirou a primeira formação em Escrita Criativa em 2007 com o escritor e poeta, Pedro 

Sena-Lino em São João da Madeira e o curso superior de Escrita Criativa com o 

escritor, poeta, formador e jornalista Pedro Chagas Freitas em 2013.

É autor de dois livros de poesia e de um romance:

 "POST MORTEM E outros uivos" (WorldArtFriends/Corpos Editora, 2012)

 "O Último Império" (Chiado Editora, 2012) 

 Ecos Mudos (Papiro Editora, 2006)



Workshop “Escreva você mesmo”
Workshop de Escrita Criativa 
27, 28, 29 e 30 janeiro  |  21h » 23h
Sinopse: “Escreva você mesmo” é um workshop de escrita criativa que tem como objetivo 
dotar as pessoas de algumas técnicas elementares de escrita criativa, de modo a que cada 
pessoa seja capaz de estimular a criatividade, libertar a imaginação e desenvolver a 
linguagem sem qualquer tipo de obstáculos ou bloqueios, através da execução de exercícios 
práticos apresentados pelo formador durante cada sessão.  
Destinatários/as: Maiores de 16 anos    |    Valor da inscrição: € 25

Workshop “Oficina das Personagens”
Workshop de Construção das Personagens 
24, 25, 26 e 27 fevereiro  |  21h » 23h
Sinopse: “Oficina das Personagens” é um workshop de escrita criativa que tem como 
objetivo dotar as pessoas de técnicas elementares para construir personagens para uma 
história, de modo a que cada pessoa seja capaz de estimular a criatividade, libertar a 
imaginação e desenvolver a linguagem sem qualquer tipo de obstáculos ou bloqueios, 
através da execução de exercícios práticos apresentados pelo formador durante cada sessão.  
Destinatários/as: Maiores de 16 anos    |    Valor da inscrição: € 25 

Workshop de Poesia “Oficina das Palavras” 
13, 18 e 19 março  |  21h » 23h        |        21 março  |  10h30 » 12h30
Sinopse: “Oficina das Palavras” é um workshop de escrita criativa que tem como objetivo 
dotar as pessoas do conhecimento de alguns estilos poéticos e de técnicas elementares de 
escrita criativa na área da linguagem poética, de modo a que cada pessoa seja capaz de 
estimular a criatividade, libertar a imaginação e desenvolver a linguagem sem qualquer tipo 
de obstáculos ou bloqueios, através da execução de exercícios práticos apresentados pelo 
formador durante cada sessão.  
Destinatários/as: Maiores de 16 anos    |    Valor da inscrição: € 25

“Escrevo, logo existo”
Curso básico de Escrita Criativa (integrado no Programa “Abril Livros Mil”)
4 e 11 abril / 2 e 9 maio  |  10h30 » 12h30
18 abril  | 10h30 » 12h30 e 14h30 » 16h30
Sinopse: “Escrevo, logo existo” é um curso de escrita criativa que tem como objetivo dotar 
as pessoas de técnicas elementares de escrita criativa, de modo a que cada pessoa seja capaz 
de estimular a criatividade, libertar a imaginação e desenvolver a linguagem sem qualquer 
tipo de obstáculos ou bloqueios, através da execução de exercícios práticos apresentados 
pelo formador durante cada sessão.
Destinatários/as: Maiores de 16 anos    |    Valor da inscrição: € 35

“Existo, logo escrevo”
Curso completo de escrita criativa
23 e 30 maio / 6, 20 e 27 junho | 10h30 » 12h30 e 14h30 » 16h30
Sinopse: “Existo, logo escrevo” é um curso completo de escrita criativa que tem como 
objetivo facultar às pessoas dos mais avançados conhecimentos linguísticos funcionais de 
modo a estas poderem desenvolver a sua produtividade textual, estruturar o seu discurso e 
linguagem em três dimensões fundamentais: sintaxe, léxico e narrativa, de modo a que cada 
pessoa seja capaz de estimular a criatividade, libertar a imaginação e desenvolver a 
linguagem sem qualquer tipo de obstáculos ou bloqueios até encontrar o seu estilo literário 
(se é que já não o encontrou), através da execução de exercícios práticos apresentados pelo 
formador durante cada sessão.
Destinatários/as: Pessoas com, pelo menos, o 12.º ano concluído  
Valor da inscrição: € 120 (€ 40 por mês)

“Oficina dos Escritores” 
Oficina da Prosa
3, 10, 17, 24 e 31 outubro, 7 novembro | 10h30 » 12h30 e 14h30 » 16h30
Sinopse: “Oficina dos Escritores” é um curso de escrita criativa que tem como objetivo dotar 
as pessoas dos mais avançados conhecimentos linguísticos funcionais, desenvolver a sua 
capacidade de produtividade textual no domínio da narrativa e nos diversos estilos prosaicos 
da ficção, do conto, da crónica e do romance, de modo a que cada pessoa seja capaz de 
estimular a criatividade, libertar a imaginação e desenvolver a linguagem sem qualquer tipo 
de obstáculos ou bloqueios, através da execução de exercícios práticos apresentados pelo 
formador durante cada sessão.
Destinatários/as: Pessoas com, pelo menos, o 12.º ano concluído
Valor da inscrição: € 150 (€ 50 por mês)

“Narrar o Silêncio”
Oficina de Poesia
21 e 28 novembro / 5, 12 e 19 dezembro | 10h30 » 13h e 14h30 » 18h
Sinopse: “Narrar o Silêncio” é um curso de escrita criativa que tem como objetivo dotar as 
pessoas dos mais avançados conhecimentos de escrita criativa na área da poesia, da 
informação dos diversos estilos literários poéticos e linguísticos funcionais, bem como no 
desenvolvimento da sua capacidade e da sua produtividade textual no domínio da poesia, 
de modo a que cada pessoa seja capaz de estimular a criatividade, libertar a imaginação e 
desenvolver a linguagem sem qualquer tipo de obstáculos ou bloqueios, através da 
execução de exercícios práticos apresentados pelo formador durante cada sessão.
Destinatários/as: Pessoas com, pelo menos, o 12.º ano concluído
Valor da inscrição: € 90 (€ 30 por mês) 

Informações e inscrições (obrigatórias e limitadas) em:
www.bm-ferreiradecastro.com/escritacriativa


