David Ramy e Raquel Gomes
Núcleo Saúde com Arte SAMP

Biografia
David Ramy nasceu em Havana (Cuba) em 1978.
Iniciou os estudos de música em 1988 na Escola de Artes
Manuel Saumell ,em Havana.
Em 1994 começou a fazer Teatro na Escola Nacional de Artes
de Cuba, até 1998.
Passou por inúmeras companhias de Teatro e Cinema tendo
realizado diversas produções.
Encontra-se em Leiria desde 2008, onde trabalha com a SAMP
nos projetos Jardim das Artes e Berço das Artes e como
professor de Teatro.
É membro do Núcleo Saúde com Arte SAMP onde desenvolve inúmeros programas desde a origem da
vida ao seu término.

Biografia
Coordenadora do Projeto Saúde com Arte.
Nascida em 1972, Sé Nova - Coimbra, professora. Licenciada
no Curso Superior de Professores do Ensino Básico Variante
Ed. Musical na ESE de Coimbra em 1997 e especializada em
Terapias Expressivas desde 2012 pelo ISLA Lisboa.
Vem desenvolvendo diversas comunicações no âmbito das
Artes e da Saúde.
Trabalha na SAMP no projeto Berço das Artes e coordena o Projeto Saúde com Arte que envolve 11
programas desde a prisão ao bairro cigano, da doença mental aguda ao doente da Dor Crónica, do bebé
ao idoso, do nascer ao morrer.

Comunicação
Daniel: uma viagem até ao íntimo do ser
Dia 07 de abril, 13h00 | Auditório SAMP
A partir do momento em que nascemos nós criamos uma relação direta com a morte.
Quem, senão a morte, para ser o antagonista de nossa história de vida?
No entanto, a nossa civilização “Ocidental" não sabe, ou não quer, manter uma relação direta e humana
com a morte.
Por isso, a não ser com o Testamento e casa funerária, não nos preparamos para esse momento crucial.
Esta é a história de Daniel, um ser humano pelo qual a música era uma parte importante da sua vida ... e
morte.

Oficina
Com as Novas Primaveras: Um passeio sonoro ao Lar da Misericórdia
Dia 07 de abril, 15h00 | Lar da Misericórdia - Leiria
Imagina que vais embarcar numa viagem;
Imagina que essa viagem será uma viagem de sons;
Imagina que nessa viagem serás tu o comandante;
Imagina que afinal és tu quem vai fazer os outros viajar;
Arregaça as mangas e prepara-te pois a partida está para breve.

