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“É difícil encontrar espaços onde possamos divergir amigavelmente, onde nos aproximemos
uns dos outros não para ser iguais, mas para ser diferentes, e é isso que o museu deve
ser” i. Esta frase do artista e ativista ambiental, Olafur Eliasson expressa claramente 
o espírito gerador do projeto [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS], promovido pelo Museu
Nacional de Arte Contemporânea – MNAC. Este livro é parte integrante deste projeto, 
é o registo impreciso da teia que se cria entre a ideia, a forma e a execução.

Como projeto exploratório evoluiu desde o início numa lógica de encontro, na esfera dos
direitos culturais. Estes direitos garantem-nos que instituições públicas e privadas, 
direcionadas para a sustentabilidade cultural, reconheçam os processos culturais como
aspetos estruturais de um modelo de desenvolvimento ligado à contemporaneidadeii.

Em rede e de modo irregular cresceram diferentes formas de colaboração e cruzaram-se
competências, práticas e programações vinculadas à contemporaneidade artística e ao
turismo cultural sustentável. [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] tem transformado 
testemunhos em diálogos, na convicção de que é possível envolver de forma entusiástica
os públicos mais inesperados em projetos culturais que exigem esforço de abertura 
a múltiplas experiências, transformando também os públicos em atoresiii. 

Com a duração de 18 meses, entre 30 de outubro de 2018 e 30 de maio de 2020, o projeto
aderiu ao desafio do Ano Europeu do Património Cultural e à proposta da Agenda 2030 da
ONU para o desenvolvimento sustentável, centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade,
na paz e nas parcerias.

// 
POrtugal entre patrimónios

i Queirós, L.M. (31.07.2019). ENTREVISTA - Olafur Eliasson: “Devemos pedir ao futuro que nos guie”. Ípsilon. Público
ii Magnaghi, A. (2017). “A BIORREGIÃO URBANA – PEQUENO TRATADO SOBRE O TERRITÓRIO, BEM COMUM”. Matosinhos: Esad arte+ design
iii Melo, M. (2002). “Públicos” in “Gestão Urbana”. Lisboa: Parque Expo 98, SA
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De acordo com os versos do militar, viajante e conhecido poeta português Luís Vaz de
Camões, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades. Continuamente
vemos novidades (…)iv . Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar são palavras do
poema A Cantata da Paz, de Sophia de Mello Breyner Andresenv, uma mulher para quem
a poesia era a justiça das palavras. No nosso país, aqui e agora optámos por refletir em
conjunto sobre o nosso trabalho e a nossa época, em que a arte, a ciência e a tecnologia
caminham juntas. Desta proximidade, convivialidade e diferença deriva este livro escrito
a muitas mãos e com recurso a muitas mais, imagem da alternância de recetividade 
e atividade entre os parceiros desta iniciativa.

Do exposto resulta que esta publicação incorpora e reflete um cenário difuso mas coerente
de um ciclo de temas contemporâneos e palavras associadas, atividades dos parceiros,
atividades do próprio projeto, bem como a composição do grupo [PORTUGAL ENTRE
PATRIMÓNIOS], estruturado da seguinte forma: 

I. 7 temas x 3 palavras
II. 1 atividade.1 parceiro
III. infraestruturas em rede
IV. herança e criação – propostas. 

Este conjunto de textos produzidos pela equipa do MNAC, por parceiros ou autores 
relacionados com os próprios parceiros, assim como as imagens associadas, permitem
uma ancoragem de problemáticas atuais e noções relacionadas e espelham práticas artísticas
e comunitárias que acontecem em Portugal.

Numa lógica de diálogo temos a ambição de chegar a muitos que queiram conhecer 
o projeto e o trabalho dos parceiros, ou ainda que queiram igualmente juntar-se a nós.
A curiosidade, o reconhecimento e a valorização possibilitam sempre iniciativas 
transformadoras e inesperadas. Parafraseando E. Graham Howe “Criai e partilhai!”.
Acreditamos que embora a leitura possa não parecer um ato de criação, é-o no sentido
profundovi.

iv Camões, L.V.“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”
v Em 2019 comemora-se o Centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919 – 2004). 

A Comissão das Comemorações do Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen, sediada no Centro Nacional de Cultura, 
a que ela esteve tão ligada, propõe um vasto programa.

vi Miller, H. (2006). “Os livros da minha vida”. Lisboa: Antígona.
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Em economia e na teoria que a sistematiza e às vezes fetichiza, aos factores de produção
ou recursos clássicos – a terra, o trabalho e o capital -, o economista inglês Alfred Marshall,
na passagem do século XIX para o século XX, acrescentou a organização, entendida como
uma actividade social que associa, estrutura, coordena e hierarquiza meios variados 
e complexos para alcançar objectivos definidos e desejados. Dito na linguagem da economia:
esses meios são insumos que produzem o serviço ou o produto final.

Juntando-se a estes - terra, trabalho, capital, organização - a atenção aparece actualmente
como um novo factor de produção e de criação de valor. Os teóricos e, com eles, os gurus
anglo-saxónicos da gestão têm insistido nisso, fazendo deste tema um dos leitmotive  
da sua doutrinação e das acções de formação que a praticam. Essa formação constitui,
sem que muita gente se dê conta disso, um lugar central de criação e de transmissão de
ideologia, num tempo, o nosso, dito ingenuamente sem ela. 

Yves Citton, um pensador suíço de uma grande originalidade e interesse, professor em
prestigiadas universidades europeias e americanas, tem dedicado à atenção a sua
atenção mais fiel. Citton dirige um seminário sobre as Artes da Atenção na Época do
Capitalismo Digital, é autor do livro Pour une ecologie de l’ attention e é o coordenador
da obra colectiva L’ économie de l’ attention. Nouvel horizon du capitalisme? 

Esta obra propõe-se responder a estas questões: “Há duas décadas, ouve dizer-se que
uma «nova economia» está a ponto de suplantar os antigos modos de troca dos bens
materiais – uma economia na qual a atenção constituirá a primeira raridade e a mais 
preciosa fonte de valor. Como se apresenta essa economia da atenção? Que novas 
ferramentas são necessárias para compreender os seus mecanismos? Que devemos
temer e que devemos esperar? Das neurociências à sociologia, da criação cibernética 
à filosofia ética, uma grande diversidade de disciplinas é convocada aqui para esclarecer

A ATENÇÃO
José Manuel dos Santos

Conferência feita na primeira reunião
[ Portugal entre Patrimónios ]

Museu Nacional de Arte Contemporânea
30 de outubro de 2018
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a economia da atenção, a partir de múltiplas perspectivas críticas. Devemos sublinhar
que é hoje indispensável pensar o destino das nossas economias em termos de atenção
– mas que seria calamitoso deixar apenas as lógicas capitalistas reconfigurarem os nossos
regimes de atenção. Remédio para o produtivismo fanático que esgota os nossos recursos
materiais, ou sintoma da colonização que submete os nossos espíritos ao controlo do
capital? A economia da atenção não se situa apenas no cruzamento das disciplinas - ela
está sobretudo no cruzamento dos caminhos que traçarão o nosso futuro”.

Numa entrevista ao CNrs Le Journal
(“L’attention, un bien précieux”), 
a uma pergunta sobre o que é a
economia da atenção, Yves Citton
respondeu: “Esta expressão começou
a ser utilizada em 1996. A sua origem
remonta a um artigo do economista
e sociólogo americano Herbert Simon,
publicado em 1971, que opõe as 
sociedades do passado, caracteri-
zadas como “pobres em informação”, às nossas sociedades actuais, “ricas em informação”.
A diferença consiste em que nós todos temos doravante acesso a uma quantidade de 
informações pertinentes (ou seja, necessárias para as nossas práticas) muito superiores às
capacidades de atenção de que dispomos para delas tomar conhecimento. Convém, por
isso, pôr no primeiro plano das nossas análises uma nova raridade: a atenção. Esta 
raridade situa-se do lado da recepção dos bens culturais e não somente do lado da sua
produção, agora que a economia tradicional se define pela optimização da produção de
bens a partir de recursos limitados. Toda a gente sabe que a principal dificuldade de hoje
não é tanto a de produzir um filme, um livro ou um site Web como de atrair a atenção
de um público submergido em propostas, frequentemente gratuitas, cada uma mais
atractiva do que a outra. (…) Mas não basta dizer que a atenção é um recurso raro dos
nossos dias. Isso foi  um pouco verdade em todos os tempos. A retórica, desenvolvida
desde a antiguidade, propondo aos oradores métodos para captar e manter a atenção
dos auditores prontos a deixarem-se distrair, é sem dúvida a forma mais antiga da economia
da atenção. Longe de começar em 1996, com o avanço da internet, é entre 1870 e 1920
que se situa a verdadeira emergência destas questões. Um sociólogo como Gabriel Tarde
(1843-1904) entendeu já então muito bem que a industrialização provocava uma 
superprodução de mercadorias, em que as questões da atenção (que a publicidade
começava a estruturar) jogam um papel central na economia. Bem antes disso, os livreiros

Convém, por isso, 
pôr no primeiro plano 
das nossas análises 
uma nova raridade: 
a atenção
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e os directores de teatro batiam-se desde há alguns séculos para atrair a atenção dos
leitores e dos espectadores numa situação de oferta pletórica. Mas se a economia da
atenção existiu sempre, ele tende a tornar-se cada vez mais hegemónica, ao ponto de
dominar as esferas da produção. Assiste-se à emergência de lógicas económicas que dão,
cada vez mais, maior importância ao polo recepção-consumo do que ao da produção. 
Se há qualquer coisa de novo, são as acelerações induzidas pela difusão maciça do 
desenvolvimento tecnológico tais como o computador pessoal, a internet ou os algoritmos
dos motores de busca. (...) Há que compreender simultaneamente por que razão 
devemos repensar a economia em termos de atenção e como é insuficiente reduzir 
a atenção às questões económicas. Alargando o campo do questionamento, somos 
conduzidos a medir melhor os laços íntimos entre o facto de ser «atento» [passivo] 
e o de ser «atencioso» [activo], ou a ultrapassar a oposição simplista entre atenção 
e distração, concentração e dispersão. O que mostra estes esclarecimentos cruzados 
é que a questão da atenção está no coração dos nossos conflitos sociais, já que os nossos
regimes de atenção estão intrinsecamente ligados aos nossos regimes de valorização,
segundo aquilo a que chamo um «círculo incestuoso»: eu dou atenção àquilo que aprendi
a valorizar e valorizo aquilo a que aprendi a dar atenção. Esta dinâmica circular entre
atenção e valorização está no centro de múltiplas «crises» que denunciamos na nossa
época. Por exemplo, a crise financeira de 2008 é devida, como a maior parte das bolhas
especulativas que se sucederam desde o século XVII, ao alinhamento das atenções (e
das inatenções) sobre certos indicadores em vez de outros, arrastando aquilo que se chama
um fenómeno de “cegueira de atenção”: concentra-se de tal maneira a atenção sobre
um fenómeno preciso que se falha qualquer coisa que, no entanto, nos devia saltar aos
olhos. De uma maneira mais geral,
cada vez que se estabelece um 
procedimento de avaliação (de 
administração pública, de hospital,
de escola, etc.), este procedimento
contribui para produzir activamente
os valores que pretendia apenas 
observar objectivamente, suscitando
círculos viciosos que desorientam
as nossas bússolas”. E Yves Citton
lembra  que as bolhas especulativas
não existem apenas no campo 
financeiro. Existem também no
campo científico, cultural e artístico.

... as bolhas especulativas
não existem apenas 
no campo financeiro. 
Existem também no campo
científico, cultural 
e artístico. E destinam-se 
a fabricar, falsificar,
afirmar, impor valores,
modas, pessoas, visibilidades,
interesses, para atrair 
a atenção e tudo 
o que ela concede.
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E destinam-se a fabricar, falsificar, afirmar, impor valores, modas, pessoas, visibilidades,
interesses, para atrair a atenção e tudo o que ela concede.

Já se fala de guerra pela conquista da atenção. Escreveu – e isto é um sintoma - uma 
conselheira especializada na ocupação de tempo: “ Mails, sites, redes sociais, mensagens,
imagens, informação superabundante, já não sabemos ao que dar atenção. Com 
armas de distração maciça, tudo parece feito para captar a nossa atenção e para 
nos distrair do nosso «objecto de atenção». De tal ordem que, solicitada de todos 
os lados, a nossa atenção vale ouro. Publicitários, media, redes sociais disputam-na 
e arrebatam-na”.

Como diz Yves Citton, “a atenção é uma
interacção”. Vivemos, pois, numa época
em que, consciente ou inconsciente-
mente, a atenção, com a procura 
premente dela e daquilo que a gera, é
um acelerador de partículas da vida 
individual e colectiva. 

Dos impulsos narcísicos aos ímpetos competitivos, dos fundos dionisíacos do inconsciente
aos jogos ilusórios da economia, da pesada omnipresença das redes sociais às seduções
ligeiras da publicidade, das notícias falsas às famas fictícias, das obras de arte exibicionistas
aos populismos políticos, a atenção é o grande motor de busca de um tempo sem silêncio.
A atenção é, dele, simultaneamente a sonda e o sensor. E ainda o algoz e a vítima.

É claro que, se este é o fio com que se tece o tecido do nosso tempo, é também nítido
que os efeitos perversos desta vontade de atenção e os danos colaterais da guerra por 
a obter se apresentam todos os dias à nossa frente. Perante isso e por isso, a uma economia
da atenção deve responder uma ecologia da atenção.

De entre esses efeitos, salta à vista, por exemplo, o sensacionalismo que se apoderou de
tudo – da comunicação social (em permanente estado de sítio) à informação meteorológica
(qualquer descida normal de temperatura é anunciada com “vaga de frio siberiano”);
dos lançamentos editoriais (com as vedetas da televisão a assinarem livros inverosímeis)
às estratégias de programação dos museus; da festivalização da cultura (bienais, prémios,
certificações, concursos, feiras, festivais, certames, galas, vernissages, finissages, lançamentos,
tributos) à gramática de superlativos e advérbios de modo (nada há que não seja “
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inédito”, “novo”, “mostrado pela primeira
vez”, “o máximo”, “ o maior”, “recorde
absoluto”, “supergiro”, “óptimo”, “de 
excelência”, “maravilhoso”, “fabuloso”, 
e que não tenha corrido “lindamente”);
das mais estentóricas proclamações
políticas (em que só os “sound bites” são
notícia) às histerias do velho ou do novo
puritanismo; sucessão frenética de “even-
tos” à imbecilização da publicidade, da
espectacularização da justiça à ence-
nação da tragédia, do “tudo é humor” 
à supressão das fronteiras entre o público
e o privado. 

Tudo é espectacular e tudo é espectáculo! Já Guy Debord, esse profeta de profecias
perigosamente presentes, tinha dito em 1967: “Toda a vida das sociedades em que 
dominam as condições modernas de produção, aparece com uma imensa acumulação
de espectáculos”. Ou: “ O espectáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação
social mediada por imagens”. E: “A cultura tornada integralmente mercadoria, deve 
também tornar-se a mercadoria vedeta da sociedade do espectáculo”. Ou: “ Os espectadores
não encontram o que desejam, desejam o que encontram”. E ainda: “ Num mundo realmente
às avessas, o verdadeiro é um momento do falso”. 

Todos fazemos tudo para que olhem para nós alguns instantes. Os quinze minutos da
fama de Andy Warhol são hoje quinze segundos. Mas para os ter exclama-se e gesticula-se,
dá-se e rouba-se, mata-se e morre-se!

Este sensacionalismo não se abateu apenas sobre as formas de comunicação, mas também
sobre os conteúdos do que se comunica. A comunicação determina, obriga, condiciona
aquilo que se comunica – ideias, obras, espectáculos, acontecimentos, mensagens, formatos. 

A comunicação e o consumo ligam-se por um cordão umbilical de interesses, códigos,
sentidos e propósitos. Falam a mesma língua. Fazem as mesmas contas.

Na proporção inversa da sofisticação e da aceleração dos meios tecnológicos, as mensagens
que esses meios transmitem são cada vez mais retardadas, primárias, grosseiras, simplistas
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e infantis. E nem a sua estetização disfarça essa mediocridade fundadora. Mais do que
no “Fausto”, de Goethe, o “conhecimento” é aqui um duplo pacto com o diabo e com 
a servidão que ele impõe.

Temos falado da atenção, da sua economia e da sua ecologia. Do seu valor e do seu
perigo. Da sua fixidez e da sua fluidez. Da sua necessidade e da sua escassez. Falámos da
atenção que se dá e da que se recebe.  Da que se vende e da que se compra. Da que se
rouba e da que nos é roubada.

Se eu não fosse eu e vocês não fossem vocês, talvez pudéssemos ficar por aqui. Mas,
neste lugar e neste fórum, falar disso era falar de menos. Por isso, vou falar um pouco mais. 

Este é também um dispositivo retórico para fazer com que a vossa atenção final não se
perca, quando o tempo vai longo e a matéria é larga. 

A história da cultura, das suas realizações às suas idealizações, dos seus factos aos seus
imaginários, das suas vitórias aos seus fracassos, é atravessada pela atenção. 

Do que se escreve ao que se compõe, do que se pinta ao que se esculpe, do que se 
fotografa ao que se filma, do que se conserva ao que se expõe, é mesmo possível fazemos
esta história a partir da palavra atenção e da sua etimologia - attentio, de attendere, que
significa «virar o espírito para», «aplicação», «esforço», «cuidado». Com ela como fio de
Ariadne, podemos percorrer o longo labirinto dos tempos e dos espaços da cultura.

Felizes aqueles que dão à sua atenção a coincidência da mais alta liberdade com a mais
funda necessidade. Essa é a grande respiração do seu ioga criador. Esses são como o arqueiro
de que fala Eugen Herrigel, no seu reconhecido livro “ Zen e a Arte do Tiro com Arco”,
que põe o alvo a fazer-lhe pontaria.  

A atenção é, nos seus mais altos graus, a procura e a espera do kairós - o momento oportuno
e supremo, ou o tempo certo e qualitativo – no (ou sobre o) chronos - o tempo linear,
sequencial e quantitativo. Dito de outra maneira: a atenção é então a procura do tempo
dos deuses (a eternidade) no tempo dos homens (a mortalidade). E não esquecemos
que a prece é uma atenção que quer ser atendida.

O criador - de arte, de literatura, de ciência - é aquele que procura o tempo da criação.
Já se disse que é, para isso, um observador atento. Desta observação atenta ou desta
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atenção observadora, ele tira o que quer, criando-o. É aí que a nossa atenção se encontra
com a dele. É aí que a nossa atenção acrescenta a dele. É aí que a nos prolongamos na
criação dele. 

Escolho, do traçado desse labirinto de criadores, obras e tempos, alguns pontos por onde
passa o fio da atenção. E este caminho poderia fazer-se com paragens em muito mais 
lugares-exemplos. 

Em Homero, a atenção tem consigo os cinco sentidos. Ela é uma lança e um escudo. Logo
no início da “Odisseia”, canta-se: “ Fala-me, Musa, do homem astuto que tanto vagueou,
/ depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. / Muitos foram os povos cujas cidades
observou…” E no canto XIX, ouve-se: “ Respondendo assim, falou o astucioso Ulisses: 
“ Ama, porque serás tu a nomeá-las? Não há necessidade. Eu próprio quero observá-las,
para conhecer cada uma.” Em Ulisses, a astúcia é uma observação e uma atenção. 
E a falha delas pode ser a perdição e a morte.

No centro d’ “As Mil e Uma Noites”, está a atenção do rei Shariar que, em cada noite, 
Xerazade consegue atrair com as suas histórias sucessivas e que a salvam de morrer em
cada amanhecer. Nesse jogo mortal, a atenção da que conta à atenção do que ouve 
é como a adaga que apara o golpe da espada.

A “Divina Comédia”, de Dante, é uma geografia de atenção. E um campo magnético:
Virgílio e Beatriz são ímanes de atenção da narrativa. É ainda uma simbologia de atenção.
Tudo é cifra que se decifra com a intensidade da atenção, venda que se desvenda com 
a intenção da atenção. No poema, a atenção garante a concisão do mundo, a conclusão
da viagem e a coesão da realidade. Em Dante, a atenção à palavra é uma dicção. 

Já no tempo de Shakespeare, a unidade estava quebrada e a realidade rompeu-se. O humano
foi inventado, como disse Harold Bloom. Aí, a atenção é a condição para ouvir a voz na
confusão das vozes, para olhar a vida no tumulto das vidas, para seguir o gesto na desordem
dos gestos. Aí, a palavra é uma atenção ao mesmo tempo dividida e multiplicada.

Na pintura de Andrea Mantegna, há
uma atenção solene à gravidade da
vida, ao respirar das pessoas e das
coisas. Essa atenção é uma telepatia
que se acende para decifrar um
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enigma, adivinhar um murmúrio, prever um movimento, prevenir uma cilada, 
predestinar um sinal. 

Maquiavel escreveu o seu perverso e lúcido livro para dizer ao Príncipe aquilo a que ele
devia “prestar atenção” (capítulo 17). “Governar bem” é prestar atenção a si-mesmo 
e aos outros, aos amigos e aos inimigos, aos grandes e aos pequenos, ao ser e ao parecer,
à mentira e à verdade, à crueldade e à piedade, ao amor e ao temor, à fidelidade 
e à traição, aos meios e aos fins, ao poder e à reputação, à violência e à prudência, 
à ambição e à astúcia, ao movimento e à estagnação, à força e à fraqueza, à virtude 
e à fortuna, à guerra e à paz. N’ “O Príncipe”, a política é uma atenção armada contra 
os leões da luz e os lobos da sombra.

No “Dom Quixote”, de Cervantes, há o confronto de duas atenções - a de Dom Quixote
e a de Sancho Pança -, que falam e agem uma com a outra. Uma olha para cima, outra
olha para baixo. Uma distancia a proximidade, outra aproxima a distância. Uma olha para
dentro, outra olha para fora. Uma vê o que imagina, a outra imagina o que vê. 

Haveria também de acontecer mais tarde com Johann Sebastian Bach, mestre de uma
atenta e altiva matemática musical, grande vivo velado como um morto durante meio
século e desvelado, revelado de novo, por Mendelssohn. 

Durante muito mais tempo ainda, a atenção à obra de Caravaggio foi um intervalo vazio
entre duas atenções cheias. Na sua pintura de intensidades claro-escuras, densidades
dramáticas, coesões cromáticas, sonhos selvagens e sedições sexuais, as nódoas na carne,
o sujo nas unhas e as sombras no sangue das figuras sagradas são uma atenção ao mais
literal dos léxicos litúrgicos. Por isso, essa atenção tem o nome de uma fidedignidade
fundamental e de uma fervorosa fidelidade do céu que está em cima à terra que está
em baixo.

Da pintura de George de la Tour podemos dizer o que Sophia de Mello Breyner Andresen
disse: “ E a luz da vela – como em certos quadros - / Tornando tudo atento.” 

Vermeer é um grande pintor da atenção. A sua pintura dá atenção a todos os esses do
mundo: ao silêncio, ao segredo, à solidão, à serenidade, à sedução, à sombra, ao sol, ao
sublime, ao sensual, ao suspenso, ao suspiro, ao sussurro, ao sobressalto, ao sorriso, ao
sossego, à sorte. Naqueles interiores holandeses, a voz da atenção canta a sua ária mais
absorta e assombrada.
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Vinda de Aristóteles, Lucrécio, Santo Agostinho e Jean Buridan, a atenção chega, no
século XVII, a Descartes, Espinosa, Malebranche, Leibniz e Hobbes. Neles, e com as novas
ideias sobre a ciência e a subjectividade, a atenção torna-se a mnemónica de uma
mecânica e de uma matemática do mundo.

Em Beethoven, sobretudo nos andamentos lentos, a atenção ouve-se a si-mesma. Em
Chopin, diz-se a si-mesma. Em Mahler, diz-nos a nós e por isso distorce-se, desfoca-se,
desvia-se, deforma-se, torna-se dissonante.

Para Flaubert, a atenção era a perseguição da forma, a investigação da palavra, a invenção
do estilo, a punição da perfeição. Estar atento era estar vigilante. Antes de Sartre, que
sobre ele escreveu caudalosamente ( “L’Idiot de la famille”), o autor de Madame Bovary
sabia o que Sartre soube depois: “ A facilidade é o talento que se vira contra nós”.

A atenção de Eça de Queiroz era um grafito no muro do mundo. Tinha o dom de fazer-nos
ver e ouvir o que via e ouvia. Era subtil, sensível, sensual, sedutora, sinuosa, sagaz, sofisticada,
satírica, secreta, severa, sádica. E, nas suas personagens, essa atenção proliferou com 
a profusão da aranha. É móvel, mundana, libertina, lúbrica, lírica, bisbilhoteira, irónica,
perversa. Serve para seduzir (Basílio, Ega), amar (Carlos da Maia e Maria Eduarda), acusar
(Condessa de Gouvarinho), dissimular (Padre Amaro), difamar (Dâmaso Salcede), mentir
(Teodorico Raposo), descobrir (Dona Maria do Patrocínio – a Titi), intrigar (Conde de
Abranhos), corromper (Palma Cavalão), chantagear (Juliana), declamar (Alencar), ambicionar
(Artur Curvelo), admirar (Jacinto), adoecer (Luísa), morrer (Afonso da Maia).

Nos pintores Impressionistas, a atenção à luz, com as suas variedades, variantes e variações,
modulações, matizes e mudanças, faz da luz um rio de Heraclito, no qual ninguém se
pode banhar duas vezes. 

Fechado no seu quarto e no meio de asfixias, fumigações e suores, Marcel Proust fitou 
o tudo do todo com a atenção final dos que não morrem sem dar ao olhar a penumbra
branca do fantasma que lhes sucede no trono do mundo.

“Este trabalho do artista, de procurar detectar algo de diferente debaixo da matéria, 
debaixo da experiência, debaixo das palavras, é exactamente o trabalho inverso daquele
que, a cada minuto quando vivemos alheados de nós mesmos, o amor-próprio, a paixão,
a inteligência, e também o hábito, realizam em nós, quando amontoam por cima das
nossas impressões verdadeiras, para no-las ocultarem por completo, as nomenclaturas,
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os objectivos práticos a que falsamente chamamos vida”, escreve ele, numa das sequências
mais vertiginosamente inteligentes do seu livro. (“Em Busca do Tempo Perdido”, vol. 7,
“O Tempo Reencontrado”).

Toda a grande obra de Proust faz da atenção uma corrente alternada entre o microscópico
e o telescópico, perscrutando os nossos mundos no mundo e os mundos do mundo em
nós. Há uma ligação entre atenção e memória que esta obra confirma, corrige e subverte.
Podemos assim falar de atenção involuntária, como ele falou de memória involuntária.

A atenção em Virginia Woolf é o vaivém da nave sobre as vagas violentas, ora velozes,
ora vagarosas, da vida. Aquela que disse que o movimento e a mudança são 
os fundamentos do nosso ser fez da sua atenção uma contrassenha móvel e minuciosa
para responder à senha movediça do mundo de fora e também do mundo de dentro.

De Kafka, falamos da atenção nervosa como um sismógrafo, da mão meticulosa 
transportando os pesos das balanças de todos os poderes, do conhecimento exausto dos 
pormenores diminutos e assustadores, da asfixiante e pálida claustrofobia da alma, das
razões absurdas da razão, da religiosidade do mal, da inverosimilhança do real, do riso
sacudido pelo trágico, da observação tão intensa que cega, do esquecimento voluntário
da memória, da serenidade seca do cérebro burocrático, do corpo que nos torna animais
e vegetais, da selvajaria da lentidão. 

Kafka é o Sísifo de todas as pedras, de todas as rotinas e de todos os cansaços. É o Tântalo
de todas as sedes que não se saciam e de todas as esperanças que se ausentam. Porque
- disse ele - a esperança existe, mas não é para nós.

Nos romances, nos contos, nas cartas, nos diários, a atenção é o medo de se ser o que
se é e a vergonha de se não ser o que se não é. Esse medo e essa vergonha crescem
como ervas súbitas e silenciosas, de um verde sujo, sombrio e sáfaro. Aí, as entradas não
têm saídas e os caminhos vão dar a um lugar ou inacessível ou inaceitável.

Tudo nesses livros pequenos e grandiosos são armadilhas - e a atenção é a maior delas.
Avisa-nos de que vamos ficar presos. Avisa-nos de que as mais perigosas das armadilhas
estão em nós. Avisa-nos de que a mais infalível das armadilhas somos nós. 
Em Fernando Pessoa, a atenção multiplica-se e faz contas, dando, contudo, mais atenção
à operação do que ao resultado dela. O  ortónimo  e cada um dos seus heterónimos estão
na sua atenção com uma atenção diferente. 
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A atenção de Alberto Caeiro é ao mundo (“A espantosa realidade das coisas/ É a minha
descoberta de todos os dias”). A de Ricardo Reis, ao tempo (“Assim, teus dias vê, e se te
vires/ Passar, como a outrem, cala”) . A de Álvaro de Campos, ao eu (“Não sou nada./
Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada./ À parte isso tenho em mim todos 
os sonhos do mundo”) A de Fernando Pessoa, à morte (“A morte chega cedo, / Pois breve
é toda vida”). A de Bernardo Soares, à vida (“Ah, compreendo! O patrão Vasques é a Vida.
A Vida, monótona e necessária, mandante e desconhecida. Este homem banal representa
a banalidade da Vida. Ele é tudo para mim, por fora, porque a Vida é tudo para mim
por fora”).

Durante dias e dias e mais dias, a atenção de Marie Curie fixou-se, com perigo, precisão
e ânsia, nas toneladas da pecheblenda, até que a luz do radio iluminasse o seu olhar
cansado e as suas mãos secas. 

Sigmund Freud, conhecedor da obra “Psicologia da Atenção”, de Ribot, avançou e distinguiu
o “pensamento banal” e o “pensamento observante”. E recomendava ao analista que escuta
o que fala uma “atenção flutuante”. Essa atenção é a do patinador sobre o lago gelado
pronto a quebrar-se com o calor do atrito.  

Carl Gustav Jung estudou as várias lentes da atenção e as sirenes interiores do alerta.
Para ele, a atenção é uma iluminação que, mais do que demandar as praias luminosas,
deve tornar visíveis as grutas obscuras.

Albert Einstein disse que a sua inteligência era apenas a de se concentrar atentamente
nos problemas mais tempo do que os outros. E assim o universo se fez dele.

Santo Agostinho opõe, no Livro X das Confissões, a attentio à curiositas, a concupiscência
dos olhos. Picasso não é um pintor da atenção. Por isso, disse: “Não procuro, encontro”.
Este Casanova da arte é um pintor da concupiscência do olhar, dessa curiosidade célere
e dispersa do corpo.

Os pintores Malevich e Mondrian fizeram da atenção um kamasutra geométrico. Para
Magritte, a atenção é um sagaz, subtil e singular silogismo visual não-aristotélico. Edward
Hopper é o pintor da atenção ao cavalo parado da solidão. 

Em Andy Warhol, a atenção tem todos os erres: repetição, reiteração, replicação, reprodução,
renovação. E, às vezes, tem o dê da diferença.
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Hitchcock e Bergman são dois realizadores da atenção. Num, a atenção mata. 
Noutro, mata-se.

Luchino Visconti leu na atenção ao passado o nome de uma decadência mais majestosa
e musical do que a do presente. Mas quis fazer dela uma miragem invertida do futuro. 
A atenção de Fellini é sósia da imaginação e do salto que faz dançar o pensamento no
circo do corpo. Em Pasolini, a atenção à morte é a atracção da serpente pelo encantador
que diz a palavra não.

Fotografar é atirar ao alvo uma seta de atenção.
Das fotografias da americana Diane Arbus, diz
Susan Sontag: “ A autoridade das fotografias de
Arbus deriva do contraste entre os seus temas
dilacerantes e a atenção objectiva e serena que
revelam. Esta capacidade de atenção – a atenção
do fotógrafo e a atenção do personagem no
momento de ser fotografado – cria o teatro
moral dos retratos contemplativos e directos
de Arbus.” (“Ensaios sobre Fotografia”) 

E Sontag lembra ainda: “Neste século, a geração mais velha de fotógrafos descreveu 
a fotografia como um esforço heróico de atenção, uma disciplina ascética, uma receptividade
mística para com o mundo que requer que o fotógrafo seja capaz de atravessar uma
nuvem de desconhecimento”. (ibidem)

Numa conversa em que fala do “paradoxo do escritor”, esse que o leva a ser ele-mesmo
e, ao mesmo tempo, a sair de si-mesmo, Marguerite Yourcenar diz: “O primeiro dever
do escritor parece-me ser, antes de tudo, a atenção. Uma muita grande atenção ao que
sente, ao que experimenta. Uma atenção que diria quase médica, científica, para não se
enganar, para não se confundir a si-próprio, e uma imensa atenção ao universo que o
rodeia. Nos escritos dos filósofos do Taoísmo, que parecem ter chegado mais longe do
que outros ao sentido da realidade, há uma espécie de provérbio que diz: “ Governar
um grande império é o mesmo que fritar um pequeno peixe”. Quer isto dizer que os dois
necessitam de uma atenção completa, um cuidado atento daquele que o faz. Eu diria 
a mesma coisa para um grande livro. Escrever um grande livro é como fritar um prato de
peixe ou fazer um guisado de legumes, é pôr toda a atenção, todo o talento, toda a boa
vontade de que se é capaz numa só acção. Creio que isso é, em matéria de literatura 
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e de arte, a base de tudo. A atenção é uma qualidade muito rara. Nos trabalhos de 
psicologia oriental, que foram muito longe no estudo das relações do homem consigo, 
a primeira virtude aconselhada é a vydia, a atenção. Ser atento ao que se faz, ser atento
aos movimentos dos músculos, ao nosso olhar, ver exactamente o que se passa em nós
e fora de nós”. Depois, a autora de “Memórias de Adriano” cita de um texto tântrico de
Cachemira: “Que o espírito ocupado com uma coisa não a abandone demasiado depressa
para se dirigir para outra”. E nota ela que, como nos desenhos de Rembrandt, as linhas
da vida não são rígidas: têm margens, variações, passagens, imprecisões, esbatimentos,
raiados, mudanças imperceptíveis. E adverte: “As pessoas que pensam convencionalmente
não vêem esta margem. Saltam de um assunto a outro sem pensarem na aura, na margem
que há em cada sensação ”. Continuando a citar o texto tântrico: “ Na ansiedade, no terror,
no espirro (Montaigne diz algo parecido), quando estamos suspensos sobre um precipício,
quando fugimos de um perigo, quando sentimos uma viva curiosidade, no momento em
que despertamos ou saciamos a fome, a existência manifesta-se”, Yourcenar comenta: 
“De novo estamos perante a passagem de uma sensação a outra, uma coisa tão importante
que o escritor convencional falha sempre, sendo o grande escritor especialmente sensível
a essa espécie de mobilidade do detalhe.” Essa mobilidade requer uma das mais exigentes
formas de atenção.

Na voz de Amália Rodrigues, há uma atenção atirada à noite dos corpos e das palavras.
Por um túnel de sombras e de sons chega-se àquele lugar onde tudo brilha, tal o ouro
quente na mina mais funda e mais fria.

Na arquitectura, a atenção é um material de construção. Em Álvaro Siza Vieira, há uma
arquitectura de hiperatenção. A sua recta é uma curva tensa de atenção, esticada para
observar. Esta obra é como a bata branca que sai da ambulância para acudir ao desastre
visual do mundo. 

Em Sophia de Mello Breyner Andresen, a atenção é poesia e é poética. É mesmo uma
moral. Num poema, diz: “O meu interior é uma atenção voltada para fora/ O meu viver
escuta”. E, em “Arte Poética IV”, escreve: “ Fazer versos é estar atento e o poeta é um 
escutador. O meu esforço é para conseguir ouvir o «poema todo» e não apenas um
fragmento. Para ouvir o «poema todo» é necessário que a atenção não se quebre 

ou atenue e que eu própria não intervenha”. E é uma moral, porque diz, em “Arte Poética
III”: “Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um
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círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. 
E a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu sempre dentro dessa
busca atenta. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é
necessariamente levado, pelo espírito de verdade que o anima, a procurar uma relação
justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado
a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver o fenómeno
todo. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor. E é por isso que a poesia
é uma moral”.

Sophia ergueu a voz dos poemas para
os dar em admiração a Maria Helena
Vieira da Silva, essa grande pintora
dos labirintos lúcidos, das minúcias
milimétricas, da atenção pitagórica 
(“ Exauridos pelo labirinto camin-
hamos /Na minúcia da busca na
atenção da busca”). Num deles, define
a mais pura e potente atenção visual:
“Atenta antena/ Athena/ De olhos de
coruja/ Na obscura noite lúcida”.

Este é o tempo da atenção desatenta
e da desatenção atenta. É o tempo
em que os contrários se unem e se
destroem para se reconstruírem. 

O filósofo e psicólogo William James, irmão de Henry James, escritor de uma atenção
perversamente atenta, disse: “ A atenção é a tomada de posse pelo espírito, sob uma
forma clara e viva, de um objecto ou de uma sucessão de pensamentos entre aqueles
que parecem possíveis. Ela implica a retirada de certos objectos de modo a tratar mais
eficazmente os outros”. É por isso que a atenção é sempre escolha e exclusão, potência
e perseguição, perda e posse, recuperação e reconstituição, renovação e restituição. 
É por isso que a atenção é uma corda tensa entre patrimónios: o que a utopia ergue 
e o que a entropia dissipa. 

// 
POrtugal entre patrimónios

Este é o tempo 
da atenção 
desatenta 
e da desatenção
atenta
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A atenção é circular e incerta como o amor. A atenção que nós damos atrai a atenção
que nos dão. Como no amor, isso às vezes torna-se, ou revela-se, desencontro, recusa,
adiamento, promessa, esperança. É esse o momento em que o nosso olhar, para não
cegar, se vira para outro lado. 

A atenção é, então, uma atenção que procura, que espera, que acredita, que se suspende,
que se surpreende. Nesse momento, temos consciência de que somos, no grande jogo
do mundo, como no quadro de Cézanne, um dos atentos jogadores. Só não sabemos se
somos o que ganha ou o que perde.

POrtugal entre patrimónios
// 
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REALIDADE // 

O estatuto da realidade: descobrir esse doce exercício destrona a ascética parcimónia
do pensar racional. Mais de que um mero crepúsculo, flexível ou determinado, o pensamento
precisa de ilusão e assim a obra de arte abre-se em leque sobre o inventário do mundo.

Ana Hatherly, (2006). 356 de 463 tisanas. Quimera: Lisboa. pag. 133.

O real é um estado de coisas

// 
POrtugal entre patrimónios
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ESPECTADOR // 

Fruidor passivo de imagens produzidas, o espectador é uma das mais importantes
posições da experiência moderna. Observador e espectador não são duas meras funções
a escolher como sinónimos. São duas das posições mais importantes da experiência moderna.
Podemo-lo resumir da seguinte forma: os dispositivos ópticos modernos, exigindo 
à partidaobservadores tão activos como são os fotógrafos, os realizadores de cinema, os
repórteres de imagem de televisão, os cientistas produzindo imagens fantásticas do interior
do corpo humano ou confins do universo, produzem imagens que no final são consumidas
numa posição tão passiva como a de espectador.

Jacinto Godinho
https://arquivo.pt/wayback/20160218093700/http://arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage
=ComunicacaoELinguagemImagem&Menu2=Autores&Slide=25, consultado a 18.07.2019 

O potencial de interrogações e a batalha do pensar

POrtugal entre patrimónios
// 

...
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CÓDIGO //

A palavra código remete para uma operação de substituição, para uma convenção e para
uma operação de transformação (transcodificação). Aquilo que designamos por código
no singular (o código da língua, o código da estrada...) é um conjunto sistemático de códigos
mínimos em número por vezes muito elevado. O código é a associação de dois sistemas
de natureza diferente: um sistema significado e um sistema significante. Porém, os códigos
só existem sob a forma de modelos. Na sua actualização, variam. A tipologia das culturas
oscila em torno da dupla acepção de código como instituição e correlação. Em ambos os
casos o código é um modelo do mundo.

José Augusto Mourão
https://arquivo.pt/wayback/20160218094049/http://arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage
=ComunicacaoELinguagemLinguagem&Menu2=Autores&Slide=57, consultado a 19.07.2019

Um modelo do mundo

// 
POrtugal entre patrimónios
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MUNDO //

TERRITÓRIO //
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Acredita-se demasiado na mitologia criada pelas ficções do nosso tempo e ao imaginar
o passado, até mesmo fenómenos recentes, muitas vezes inventam-se coisas. Encontramos
sempre mitos para lá da realidade, capazes de construir essa mesma realidade e causas
em torno deles própriosi. Será que a ficção está muito mais próxima da realidade do que
os factos?

A distinção entre realidade e ficção envolve ferramentas de observação e pensamento
indispensáveis ao entendimento de um sem-número de relações e circunstâncias complexasii.
Como exercício analítico exige vontade, esforço e determinação. A tentativa de perceber
como um português médio ou um aluno de uma escola entende o país, tem resultado
numa imagem desfocada de uma realidade confusa e opacaiii.

Vive-se cada vez mais numa realidade rotulada de polimórfica, em que a cultura se interliga
a nível da escala geográfica de uma forma decisiva para a evolução das sociedades e das
economias contemporâneasiv. Nesta época da mundialização, a construção geográfica
dos territórios, das cidades e das regiões é dominada pelo cruzamento de redes, pelas
instituições, pelos capitais supralocaisv e por uma memória deficiente e irregular.

Portugal viveu transformações profundas e radicais, em que todas as variáveis territoriais
e as suas relações foram mobilizadas em simultâneo. Paralelamente a regiões esvaziadas
aflorou uma sociedade que se urbanizou. Surgiram: novas relações campo-cidade, instalação

geografia 
e utopia
Lúcia Saldanha

i https://www.publico.pt/2017/12/31/sociedade/entrevista/roteiro-por-um-pais-em-dissonancia-com-a-imagem-que-temos-dele-1797476
iihttps://www.publico.pt/2017/12/31/sociedade/entrevista/roteiro-por-um-pais-em-dissonancia-com-a-imagem-que-temos-dele-1797476
iii Saldanha, L. (2016). “O Projeto: desenvolvimento, comunicação, cultura”. Lisboa: Caleidoscópio. Pag.75
iv https://ionline.sapo.pt/artigo/600277/alvaro-domingues-parece-me-que-andamos-a-pensar-o-pais-por-bitaites-?seccao=Mais
v Magnaghi, A. (2017). “ A biorregião urbana, Pequeno Tratado sobre o Território, Bem Comum”. Matosinhos: esad arte+desing.
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de infraestruturas, alteração dos sistemas sociais e produtivos locais, novos modelos 
urbanos, aspetos agroflorestais; a governança dos rios e das bacias hidrográficas, das 
expansões urbanas, das cidades históricas, dos bens culturais e paisagísticos - construções,
novos modos de vida, autoestradas, sucessivas alterações nas paisagens existentes. Acima
de tudo geraram-se novos paradigmas e em poucas décadas a Geografia centralizou-se em
dois conceitos-chave - o espaço e o territóriovi.

A revolução de abril, a entrada na União Europeia, a infraestruturação do país e as 
sucessivas levas de emigração, potenciaram situações de profunda mudança em quase
todas as regiõesvii . Muitas vezes a atenção não acompanhou a mudança constante.

A emergência de uma Geografia de base
económica, apoiada numa construção modélica
e quantitativa, deu lugar a uma maior divisão
entre Geografia Física e Humana (mais em ter-
mos de objeto do que no método de estudo)viii.
O conceito de Território (remetendo para a ideia
de um espaço geográfico socialmente apropriado,
regulado e construído) provocou uma nova inflexão
no percurso da Geografia, transportando-a para
o campo sociológico, centrando a explicação do
Território como produto/construção social, lugar de confronto, de tensões, de conflitos
de uso e de apropriação e transformaçãoix .

Não sendo uma coisa, o território é hoje um conjunto de relações; planifica-se no sentido
de um modelo de desenvolvimento, com regras para a sua utilização num quadro temporal,
em processos de territorialização, de contextos territoriais e paisagísticos e das suas regras
de geração e transformação. Neste território, as paisagens, ao contrário de peças 
de museus, são realidades intermédias entre a totalidade e a singularidade, entre 
conservação e projetox .

Neste cenário, os conceitos excessivamente valorativos têm sido sucessivamente 
desprezados e substituídos por conceitos expressivamente quantitativos, impondo 

vi http://www.apha.pt/wp-content/uploads/boletim3/AlvaroDomingues.pdf
vii https://www.publico.pt/2017/12/31/sociedade/entrevista/roteiro-por-um-pais-em-dissonancia-com-a-imagem-que-temos-dele-1797476
viii http://www.apha.pt/wp-content/uploads/boletim3/AlvaroDomingues.pdf
ix idem
x Serrão, A. (2013). “Filosofia da Paisagem: Uma Antologia”. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa

No agora, 
encontramos
na Utopia uma 
perspetiva 
de estratégia
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a necessidade do questionamento de fenómenos dominantes (que são fenómenos 
invariavelmente complexos). O domínio destas questões complexas mobiliza múltiplas
variáveis e as suas conexões de um modo a que contribuam de forma estratégica para
objetivos de transformação. Surge assim uma necessidade crescente de pessoas com 
aptidões de raciocínio relacional, vocacionadas para o diálogo multidisciplinar, para 
a construção interdisciplinar e transdisciplinar, que saibam traduzir as aptidões culturais
em novos campos de investigação e profissionaisxi.

Não se pode persistir numa completa inabilidade para ler as coisas. É indispensável uma
caraterização que ajude a perceber o que é o mundo para se entender a inevitabilidade
da conceção e gestão do território como um bem de todos. Abandonando assim o Território
à sua condição de plataforma instrumentalizada, assumindo um papel central na produção
de riqueza, ou seja, na economiaxii . 

Para a sua governação são fatores determinantes a construção de políticas económicas,
sociais, ambientais e paisagísticas que contribuam para fornecer bases concretas de produção
de novas riquezas sustentáveis a nível local, regional, nacional.xiii

Felizmente, fora da radicalização ou da negatividade de discursos, surgem projetos inovadores
baseados na reconstrução das relações entre a sociedade estabelecida e o património
territorial, ajudando o imaginário a produzir as visões de cooperação para uma melhor
construção/reconstrução de um presente e de um futuro do mundo/planeta, não procurando
respostas apenas no passado.

Sendo o futuro uma página em branco, não exclui o esforço de se reparar consequências
de más opções e encontrar soluções alternativas. No agora, encontramos na Utopia uma
perspetiva de estratégia, imaginando outra realidade num presente virtual ou num futuro
hipotético; uma estratégia para o questionamento da realidade e do presente, tomando
a forma de um processoxiv .

Para assumir um horizonte destes tempos de grande e constante transformação, explora-se
a relação entre diferentes áreas disciplinares e diversos setores que potencie projetos
estratégicos de transformação social. A cultura, como fator de identidade territorial, 

xi Magnaghi, Alberto. (2017). “ A biorregião urbana, Pequeno Tratado sobre o Território, Bem Comum”. esad arte+desing, Matosinhos.
xii https://www.publico.pt/2017/12/31/sociedade/entrevista/roteiro-por-um-pais-em-dissonancia-com-a-imagem-que-temos-dele-1797476
xiii Magnaghi, Alberto. (2017). “ A biorregião urbana, Pequeno Tratado sobre o Território, Bem Comum”. Matosinhos: esad arte+desing.
xiv  Vieira, F. (2010). “The concept of utopia” in “The Cambridge Companion to utopian Literature”. 
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é uma ferramenta transversal e de influência estrutural nos processos sociais e económicos.
Espelha a pluralidade de relações que envolve todas as variáveis da a vivência individual e
coletiva que forma os territórios.

A obra de Thomas More, “Utopia” (século XVI), formulou um ideal de vida, mais do que
um ideal urbano, convertendo- se numa referência do pensamento otimistaxv. Também hoje
o conceito de Utopia é um atributo do pensamento moderno, com significados que servem
novos interesses e se cristalizam em novos formatosxvi. É uma força motivadora na construção
das futuras condições de vida sobre a Terra.

Nos seus estudos sobre Utopia, a investigadora Fátima Vieira diz-nos que aquela se
tornou “numa estratégia de criatividade, abrindo caminho para o único caminho que 
o homem pode seguir: o caminho da criação, incorporando na sua lógica a dinâmica dos
sonhos e usando a criatividade como sua força propulsora”xvii. É bom que a ideia de Utopia
tenha hoje uma juventude improvável, uma obrigação de inventar frente ao inéditoxviii para
que todos reconheçamos não só a nossa condição de agentes, mas também a de autores. 

xv Saldanha, L. (2016). “O Projeto: desenvolvimento, comunicação, cultura”. Lisboa: Caleidoscópio. Pag. 294.
xvi Vieira, F. (2010). “The concept of utopia” in “The Cambridge Companion to Utopian Literature”. 

Cambridge:  Cambridge University Press. Pag. 6 e 7.
xvii Vieira, F. (2010). “The concept of utopia” in “The Cambridge Companion to Utopian Literature”. 

Cambridge:  Cambridge University Press. Pag. 6 e 7.
xiii Saldanha, L. (2016). “O Projeto: desenvolvimento, comunicação, cultura”. Lisboa: Caleidoscópio. Pág. 295
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MUNDO // 

Que o mundo está mal, dizemos,
e vai de mal a pior;
e, afinal, nada fazemos
p'ra que ele seja melhor.

António Aleixo, "Este Livro que vos deixo"
*http://www.rtp.pt/programa/tv/p25820 

Na terra acho, na terra deixo*
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TERRITÓRIO //

É um espaço dinâmico, que se constrói por ação de diferentes atores que colocam questões
comuns e que as tentam resolver de forma conjunta, fabricando com isso o território
(portanto o território como modo de construção e estruturação do espaço a partir da
resolução de problemas pontuais comuns). Mas é, ao mesmo tempo, a cristalização de
fenómenos sociais, económicos e políticos (…). 

Em síntese, (…) TERRITÓRIO MATERIAL, que inclui: o território BIOFÍSICO - corresponde
ao espaço geográfico natural, constituído pelos elementos biofísicos (suporte geológico,
recursos hídricos e solo, incluindo fauna, flora e vegetação) e pela relação que estabelece
com o homem; o território FÍSICO HUMANIZADO - corresponde ao espaço físico produzido
pelo homem, de natureza cada vez mais complexa, resultado da sua atividade humana, da
sua ação técnica e política, com diferentes formas e funções, sem continuidade e contiguidade
física e sem delimitação física definida; (…) TERRITÓRIO IMATERIAL, que inclui: o território
SÓCIO RELACIONAL - resultado da ação de diferentes atores que se relacionam (com
diferentes interesses, conflitos e formas de poder), num processo permanentemente 
incompleto e socialmente construído, produzido para realizar funções e significados, espaço
agregador de diferentes identidades, para ser apropriado; o território ECONÓMICO-FUNCIONAL
- centra-se no potencial ou resultado da atividade de agentes económicos no território,
suas relações crescentemente complexas e interdependentes, e a diferentes escalas (locais 
e globais), e as condições de acesso ao seu suporte físico; o território SOBERANIA - entendido
como o espaço geográfico das soberanias político-administrativas, que se estabelecem
em diferentes níveis, frequentemente em tensão e conflito.

José Carlos Batista da Mota
http//ria.ua.pt/handle/10773/13666, consultado em 16.09.2019

Um bem de todos
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Inútil definir este animal aflito.
Nem palavras,
nem cinzéis,
nem acordes,
nem pincéis
são gargantas deste grito.
Universo em expansão.
Pincelada de zarcão
desde mais infinito a menos infinito.

António Gedeão, “Homem” in Movimento Perpétuo, 1956. Of. Atlântida: Coimbra
*”O homem é o lobo do homem”, frase do dramaturgo romano Titus Maccius Plautus 

homo homini lupus*
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arte
e criação
PROCESSO //

NECESSIDADE // 

ESTÉTICA //
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Sempre que falamos em arte e criação, a conversa parece envolver-se de um certo perfume
de mito e, de algum modo, ficamos expectantes, antecipando a entrada em cena da
musa. Território aparentemente inacessível para o comum dos mortais, esse lugar misterioso
em que a “arte” e o seu alterego “criação” se encontram, ensombra a maioria de nós com
a intangibilidade de algo roubado aos deuses e, por isso, apenas acessível a uma muito rara
estirpe de gente. E, contudo, se a Arte é o fazer que distingue os humanos dos outros animais,
isso significa que ela faz parte da nossa natureza comum. Arte e criação são necessidades
do espírito humano, tão “concreta[s] e definida[s] como outra coisa qualquer”i. 

Animal simbólico, contador de estórias, inquiridor de sentidos, bípede e munido de um
polegar oponível que lhe permitiu a manufactura de utensílios, o sapiens soube inventar
aquilo a que o mitógrafo italiano Roberto Calasso descreveu luminosamente como “dádivas
dotadas de mente” — o alfabeto. Dotado de tais capacidades, que nos permitiram passar
conhecimento e difundi-lo, fazendo-o transpor as barreiras do tempo e do espaço, só isso
nos poderia ter conferido o poder que os nossos frágeis corpos, individualmente, jamais
nos garantiriam. 

Ao longo da história, a nossa capacidade de criação e de inquirição, de dúvida e de curiosidade
serviu para desenhar deuses e tragédias, erigir pirâmides e calcular a distância da Terra
à Lua, perscrutar o movimento de planetas e até a sua existência, antecipar tempos de
semeadura e colheita, gizar estratégias de combate e cartografar o mundo, alterar a face
da paisagem natural, transformar o trigo em pão e a cevada em cerveja, transverter a acidental
fermentação das uvas em vinho, e criar instrumentos tão surpreendentes como o violino,
cuja corda mi parece ter o dom supremo de nos agarrar pelas entranhas e entranhar-nos
a alma. Ao longo da história, sedimentaram-se tempos sobre cidades e gentes, escreveram-se
livros essenciais e absolutos, perseguiram-se crenças e nações, teceram-se sedas e damascos,

arte
e criação
Emília Ferreira

i Socorro-me aqui de um verso de António Gedeão, do poema Pedra Filosofal.
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bordaram-se infinitos trajes,
inventou-se a lâmpada, perce-
beu-se que as maçãs, como os
mais frutos e o mais no mundo,
caíam para baixo, e descobriu-
se que não vivíamos no centro
do universo. 

Para tudo, e o tudo que aqui falta, foi necessária a capacidade de interrogação, de busca,
a humildade e a teimosia da paixão que nos levam a ir de tentativa e erro a tentativa 
e erro até uma qualquer descoberta, uma verdade provisória, enquanto outro tempo 
e outras perguntas e descobertas não a tornam falsa e obsoleta. 

Tinha razão Pessoa quando referia ser tão bela a Vénus de Milo como o binómio de Newton,
assim equiparando a Arte à Ciência e assim relembrando que tudo nasce do mesmo cérebro
capaz de conter em si o conceito de infinito. 

Que significa tudo isto? Que a Arte, como aquilo que lhe dá corpo, a Criação, é uma forma
metódica e contínua de abordar o mundo e que a sua qualidade e a sua novidade vêm
de processos de sedimentação do conhecimento, de relacionamento do conhecido com 
a capacidade de encontrar a dissonância que cada um descobre e inquirir quanto ao 
seu porquê. 

Essa amplitude de funções essenciais (registo, memória, homenagem, invocação, provocação,
medo, ensinamento, maravilhamento, ilustração) torna a Arte o mais justo e adequado
espelho de cada tempo. Ao longo dos séculos, a Arte tem-nos mostrado o mundo como
nunca o teríamos visto sem o seu espelho mágico que o reflete, modela e estimula,
dando-nos não apenas o belo (geográfica e temporalmente variável), mas também o feio,
estimulando os nossos vários sentidos e mantendo-nos alerta. Mas, sobretudo, tem criado
mundos extraordinários, lugares de cuja existência jamais suspeitaríamos se os e as artistas
não se tivessem aventurado por territórios nunca antes explorados, para trazerem de lá os
mistérios que aí viveram, levando-nos depois, encantados ou temerosos, mas sempre expec-
tantes, a percorrê-los, na segurança dos nossos corpos e na exaltação das nossas mentes.

Se é verdade que fazer a vida correr nesse fio instável e sem rede que assiste aos artistas
não é apetecível ou até profissionalmente alcançável por todos, a fruição artística e o
pensamento em modo criativo estão, na verdade, no centro do que é ser humano e são,
por isso, capacidades a desenvolver por todos nós. No nosso adn comum de seres simbólicos
e curiosos, como poderemos sequer pensar que tais caminhos são só para alguns?

Ao longo dos séculos, 
a Arte tem-nos mostrado 
o mundo como nunca o teríamos
visto sem o seu espelho mágico 
que o reflete, modela e estimula
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PROCESSO // 

A mobilização das formas e processos da criação artística e cultural constitui uma ferramenta
imprescindível de uma educação “sensível” em todo o significado da palavra: sensível porque
mobiliza potenciais e aptidões de desenvolvimento sensorial, recursos e formas de expressão
e de representação, e meios/instrumentos de descoberta e de indagação.

OSMOPE
http://www.osmope.pt/identidade/projeto-educativo/, consultado a 12.11.2019

Descoberta desafiante

...
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NECESSIDADE //

O acto de criar é um estado de extática não-reacção a tudo o que não seja ele. Pela natureza
explosiva exclui a multiplicidade. É total preensão. O acto criador é a ostentação de uma
necessidade. Penso nisto e depois digo: Não sou uma ave nocturna, sou uma toupeira do dia.

Ana Hatherly, (2006). 211 de 463 tisanas. Quimera: Lisboa. pag. 94.

A necessidade do ato criativo 
distingue-se pela sua intenção
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ESTÉTICA //

O que seria a vida sem música e literatura, arquitetura e design, cinema e pintura, dança
e teatro? Compreendemos as artes como parte da vida – e não um mundo paralelo, fora
da existência ou num âmbito isolado da «cultura». Como afirmou Sophia de Mello
Breyner Andresen, na intervenção que fez na Assembleia Constituinte, em 2 de setembro
de 1975: «(...) a cultura não é um luxo de privilegiados, mas uma necessidade fundamental
de todos os homens e de todas as comunidades. A cultura não existe para enfeitar a vida,
mas sim para a transformar –para que o homem possa construir e construir-se em consciência,
em verdade e liberdade e em justiça (...)». Nesse sentido, a estética não está distante da
ética nem da política. Recuperaremos, com esta certeza, o propósito e esforço de muitos
artistas desde os anos 60 e 70 do século XX: cruzar a arte e a vida, revelá-las como uma
unidade. Assim, não valorizaremos apenas o objeto artístico, mas o processo criativo 
e a atitude estética. 

In Plano Nacional das Artes uma estratégia um manifesto 2019–2024. Lisboa, junho 2019.

As artes como parte da vida
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O milagre da colaboração
Colaborar é fixe. Se colaboras tens resultados garantidos e podes crer que é meio caminho
andado para resolveres os teus problemas. Anda lá, só tens que dar um passo e dirigir-te na
direcção de terceiros que, por sua vez, são como tu: acreditam no milagre da colaboração.

Mas o que leva as pessoas e as entidades a colaborar?
Na chamada colaboração leve ou preventiva, encontramos uma primeira categoria, 
a colaboração fashion, ou seja aquela que resulta dos efeitos da moda: a atitude de fundo
funda-se na prevenção do julgamento social que pode associar a não-colaboração ao 
desconhecimento, à desatualização, à autossuficiência e até arrogância face aos pares
ou potenciais parceiros de colaboração. Trata-se de gerir uma imagem favorável perante
terceiros e jogar um jogo que afinal de contas, de forma irresistível, acabam todos por jogar.

Nesta categoria leve ou preventiva existe ainda uma segunda categoria, a colaboração
pirâmide ou imposta, ou seja, aquela que é definida por estruturas com poder institucional
ou convencional que determinam a obrigatoriedade de colaborar. É a chamada colaboração
voluntária à força. Neste quadro a participação correspondente a uma atitude é principalmente
preventiva das consequências negativas de uma não obediência ou respeito pelos poderes
instituídos. Quem pode, pode.

A colaboração é leve. Muito leve. Quase ligeira. Traduzindo-se em grande medida em reuniões,
mas com efeitos práticos quase nulos, porque colaborar é preciso, e simultaneamente,
não é preciso!

Numa segunda categoria podemos sinalizar uma colaboração negociada, que envolve 
interesses e expectativas dos protagonistas que assumem os riscos de uma aproximação

COLABORAÇÃO 
E GOVERNAÇÃO INTEGRADA
Carlos Ribeiroi 

i Caixa de Mitos.
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e de uma interação entre as partes.
Mas quando é que tal acontece? De
uma forma geral por duas razões prin-
cipais: ou porque se recorre a terceiros
para realizar algo que não se consegue
fazer sozinho ou porque tendo uma
solução sólida para um determinado
tipo de problema, pretende-se dar escala
à sua implementação recorrendo para
o efeito à mobilização de recursos su-
plementares.

A colaboração pode ser leve ou forte. Depende do contexto, porque cada um agirá 
de forma a apropriar-se dos recursos de forma diferenciada e em função do grau de 
interdependência que for estabelecido entre ambos. Trata-se, nos dois casos, de situações
de risco, mas a aproximação é inevitável e incontornável. Os riscos de fracasso são vários,
mas a hipótese de serem concretizados objetivos, parciais ou totais também, é bem real.
É nessa incerteza que a ação colaborativa deverá decorrer, ou seja, num quadro de 
sistemática e permanente negociação. A colaboração não existe no estado puro, ela é
um constructo social que carece de ação para ser efetiva e adquirir um sentido real para
quem a invoca ou deseja.

O poder na colaboração
Porque colaborar consiste antes de mais numa dinâmica que pressupõe interações 
a partir de posições hierárquicas pelo menos diferentes, a hipótese de um nivelamento
de base horizontal nas relações de poder é pouco previsível. No entanto, a possibilidade
de evolução para uma igualdade mais efetiva entre as partes tem condições para acontecer
desde que em vez da reclamação de direitos no abstracto seja aplicada uma estratégia
mais do foro da diplomacia que da reclamação formal da aplicação de princípios comuns.
Ou seja, se não for devidamente contrariada, uma relação basicamente inigualitária na
sua origem, tenderá a perpetuar essa relação de forças e criar barreiras profundas 
à própria colaboração, inviabilizando-a ou restringindo fortemente os seus impactos.

Governação integrada ou os requisitos de uma integração inteligente
Integrar, entendido como adaptar ou incorporar, consiste sempre na aplicação de 
procedimentos que acabam por submeter quem se aproxima, se agrega, se alia. Desta
forma surge como um elemento, não de reforço, mas antes de fragilização da governação
que beneficiaria mais e melhor se adotasse o conceito de inclusão para enriquecer as

Como resultado 
de uma governação mais 
inclusiva poderemos ver 
emergir atitudes 
e comportamentos de maior 
bondade em relação 
aos recursos
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abordagens que visam o desenvolvimento e não apenas a eficácia ou a eficiência dos
processos. 

Numa aplicação extrema do conceito de integração encontramos, por exemplo, nas políticas
de imigração, a referência à assimilação, ou seja as minorias que se integram ou são 
integradas acabam numa posição de secundarização, submetendo-se e diluindo-se no
seio da população local dominante. 

Na inclusão em contrário encontramos uma valorização simultânea e de igual importância
entre as partes e a negociação permanente proporciona uma mais-valia que faz com que
todos ganhem e se enriqueçam com os contributos das diversas partes.

Não é, pois, possível olhar para a governação integrada sem dissecar as relações de poder
internas ao próprio sistema de governação.

A ideia de colaboração pressupõe uma delimitação do comprometimento com o sistema
já instalado enquanto que a ideia de cooperação, que colocamos em paralelo com a inclusão,
implica uma dinâmica de negociação e de compromisso com algo a co-construir, dando
origem a resultados qualitativamente superiores.

Uma dinâmica de governação inclusiva terá tanto mais eficácia quanto as estruturas que lhes
dão corpo incorporem quatro dimensões fundamentais: um dispositivo de representação
institucional de todas as partes; um outro de expressão aberta e livre relacionado com uma
comunicação de baixo para cima e colaborativa; um terceiro dispositivo de sistematização de
experiência, baseado na investigação-ação que pode assumir o formato de Comunidade
de Prática e finalmente um quarto dispositivo de auditoria interna, que poderá basear a sua
atuação em estratégias de peer to peer. 

Como resultado de uma governação mais inclusiva poderemos ver emergir atitudes 
e comportamentos de maior bondade em relação aos recursos, com protagonistas que
poderão passar a dispensar o primado dos ganhos e eleger a facilitação de experiências
e de criação de oportunidades para de alguma forma criar como um HUG de disponibilidade,
focado mais no cuidar,  em vez do eterno e obsessivo ganhar.
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PARTICIPAÇÃO //   

O método do Cadavre-exquis na sua vertente gráfica e visual, consistia em criar num
qualquer suporte, geralmente papel, um desenho coletivo. O desenho era dobrado em
tantas partes quantos os participantes que, sem verem o que o outro desenhou, apenas
pegando nalgumas linhas e formas que chegavam ao limite da dobra, tinham de lhes dar
continuidade e realizar no espaço que lhe foi atribuído um desenho liberto de preocupação
moral, apenas atendendo ao repertório imagético e onírico que se apresentasse em 
automatismo. O resultado, fruto do acaso na construção deste discurso ou poema visual,
afirmava-se como um ato de liberdade que procurava eliminar o controlo exercido pela
razão e a aura do domínio autoral.

Adelaide Ginga
In http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/pt/pecas/ver/337/artists

Diálogo em que cada uma das partes 
confere novo sentido ao todo
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DEMOCRACIA //  

Às Artes Cidadãos! É um título fantástico. 
(…) A chamada às artes é o reconhecimento de que a cidadania não se esgota na urna
eleitoral, de que uma política expressiva é essencial a uma democracia e de que, numa
época saturada pelos meios de comunicação social e pela publicidade, a dimensão estética
se tornou uma zona decisiva de interacção social.

Brian Holmes,  Às Artes Cidadãos! To The Arts, Citizens! Vol. 1. 20 de novembro de 2010 a 13 março de 2011. 
Exposição integrada nas Comemorações do Centenário da República. Fundação de Serralves. Pág. 83.

Um modo ativo de vida
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POLÍTICA // 

O sector artístico é um espaço de loucas contradições e de uma exploração assombrosa.
É um local de transacções de poder, especulação, investimento e manipulação maciça 
e desonesta, mas é também um centro de comunhão, movimento, energia e desejo.

(…) A arte não é externa à política, mas a política reside dentro da sua produção, 
distribuição e recepção. Se partirmos deste pressuposto, talvez possamos deixar o plano
de uma política de representação e debruçarmo-nos sobre a política que jaz à frente dos
nossos olhos, pronta para que a tomemos nas nossas próprias mãos.

Hito Steyerl, Às Artes Cidadãos! To The Arts, Citizens! Vol. 1. 20 de novembro de 2010 a 13 março de 2011. 
Exposição integrada nas Comemorações do Centenário da República. Fundação de Serralves. Pág. 304.

Diferentes influências e a formação 
intelectual criam a cultura política
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A nave espacial Terra desloca-se no espaço sideral à velocidade de cruzeiro de 220 km/s.
A bordo, novos alunos preparam-se para o primeiro dia de aulas. Vão começar a aprender
as noções básicas de serem astronautas, de nascerem, viverem e morrerem a bordo de
uma nave espacial e de como, num sistema fechado, com recursos finitos, se têm vindo
a sustentar gerações e gerações de humanos ao longo de séculos e milénios. 

Ao mesmo tempo que aprendem a ler, a escrever e a fazer contas, os jovens astronautas
começam também a conhecer os essenciais dos sistemas de suporte de vida – os sistemas
essenciais à sua sobrevivência a bordo da nave espacial: 

- produção: os processos envolvidos na produção do ar, da água e do alimento e dos outros
materiais necessários ao dia-a-dia (roupas, utensílios, meios de transporte, tecnologia); 
- regulação: os sistemas de tratamento de efluentes e resíduos (críticos para evitar que atinjam
níveis tóxicos) e de reciclagem da matéria usada (já que o espaço de armazenamento a bordo
é limitado e a própria matéria é finita, tendo que ser permanentemente reutilizada) 
e ainda os sistemas de climatização que, em conjunto, são essenciais para a manutenção
de um ambiente seguro e acolhedor a bordo. 

Para além desta formação em princípios básicos de sobrevivência, e porque o espírito
dos astronautas também precisa de alimento, o plano de estudos inclui, obrigatoriamente,
história, arte, ética e estética e outras dimensões culturais e espirituais. 

Nos níveis mais avançados, estimula-se o conhecimento detalhado do funcionamento
dos sistemas que, a montante, suportam os mecanismos de produção e de regulação.

SUSTENTABILIDADE
Maria Adelaide Ferreirai 

i MARE-FCUL
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Na disciplina de Ecologia (oikos+logos: o estudo da casa, lar) aprendem-se as leis essenciais
da sustentabilidade da vida humana na nave espacial (a manutenção de condições de
vida óptimas para os astronautas, geração após geração), faz-se o estudo aprofundado
da biodiversidade e das regras para a sua protecção, entre outros aspectos. Na economia
(oikos+nomos: a gestão da casa, lar), aprende-se a suficiência e a eficiência (parcimónia
no uso individual e colectivo dos recursos, incluindo energéticos). 

Toda esta formação tem uma forte
componente prática, no exterior da
sala de aula, para permitir aos
alunos um conhecimento profundo
do seu ecossistema – suporte de
vida, de cultura e de inspiração – e
para, a partir desse conhecimento,
instilar em cada um, respeito e amor
pela nave-mãe. É dever de todos os
tripulantes serem guardiães da nave
espacial e claro que o ensino tem
uma importante componente de
conhecimento local, para promover
a aprendizagem.

O sector português da nave engloba um vasto espaço marítimo que equivale a 97% de
todo o território sob soberania ou jurisdição desse grupo de astronautas. Os novos alunos
ficam sempre fascinados quando aprendem que 50% do oxigénio que se respira em toda
a nave-mãe tem origem no oceano  e que eles têm responsabilidade directa sobre 1%
desse oceano; ou que (ainda que indirectamente) toda a água que os astronautas bebem
veio do oceano. Uns ficam admirados, outros perplexos, outros sonhadores, quando 
descobrem que há animais a viver no fundo do oceano português – como certas esponjas
e alguns corais – que já respiravam e se alimentavam enquanto o pensamento filosófico
emergia nas pólis gregas e bem antes disso, enquanto os antigos egípcios erguiam as
suas pirâmides... e neste preciso momento, lá continuam, a respirar e a alimentar-se no
negrume abissal... organismos principais dos sistemas de suporte à vida. 

Um dos motivos da sua longevidade será a estabilidade ambiental que têm tido durante
milhares de anos... mas que, devido à ação humana, está a desaparecer. Mesmo que

Mas, afinal, 
sustentabilidade 
é um conceito 
antropocêntrico
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estes seres venerandos não sejam acidentalmente destruídos, por pesca ou mineração,
quanto tempo lhes restará, agora que o oceano está a mudar?

A sustentabilidade da vida humana na nave espacial Terra (a Biosfera I) está ameaçada:
não apenas há cada vez mais tripulantes (e são muitos, já quase 8 mil milhões), como
estes consomem cada vez mais recursos em produtos de curta ou curtíssima duração
produzindo, por sua vez, cada vez mais resíduos, que se acumulam ao invés de serem 
reciclados. Como a nave é muito grande, é fácil os tripulantes abstrairem-se da sua condição
de astronautas. Muitos esqueceram (ou nunca aprenderam) que são os ecossistemas 
(e não os mercados) que produzem os serviços de suporte de vida e que, por isso mesmo,
sem eles, não podemos sobreviver. Alguma ficção científica (e, se calhar, os hábitos de
consumo instalados) dá a noção de que a Biosfera I é descartável e que será possível fugir
e encontrar segurança noutros planetas, como Marte, ou em naves construídas... 
a realidade é bem diversa. 

As condições de habitabilidade para a Humanidade na nave espacial Terra estão a deteriorar-se
rapidamente, ameaçando a nossa sobrevivência, a nossa sustentabilidade enquanto 
espécie – não a da Vida na Terra, que perdurará. A vida humana não necessariamente.
Mas, afinal, sustentabilidade é um conceito antropocêntrico. 

Enquanto isto, a nossa nave continua a deslocar-se no espaço sideral, à velocidade de
cruzeiro de 220 km/s...
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AÇÃO // 

A acção só vale quando é feita como um exercício, e um exercício com amor, quando é
feita como uma ascese, e uma ascese por amor de que se liberte o Deus que em nós reside.
E se a acção implica amargura, o que há a fazer é mudar de campo: porque não é a acção
que estará errada, mas nós próprios.

Agostinho da Silva 
https://citacoes.in/autores/agostinho-da-silva/citacoes-de-deus/?o=new, consultado a 04.11.2019

Criar, construir e comunicar significado
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LIMITE //

Só existe limite na confluência de domínios espacialmente distintos, muitas vezes associados
a territórios, entendidos como zonas de competência específica determinadas por uma
superfície e uma forma. Em áreas planas os limites são linhas, regulares ou imbrincadas,
fractais. 

José Casquilho 
https://arquivo.pt/wayback/20160218094607/http://arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&SubPage=Comunicao
ELinguagemLinguagem&Menu2=Autores&Slide=69<https://arquivo.pt/wayback/20160218094607/http:/artecoa.pt/index.php?Language=pt&Page=Saberes&Sub
Page=ComunicacaoELinguagemLinguagem&Menu2=Autores&Slide=69> , consultado a 04.11.2019

Atenção aos limites difusos
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EQUILÍBRIO //  

Na ótica do turismo cultural sustentável o património cultural e as suas comunidades
estão no centro do processo decisório relativo à gestão do património cultural imaterial
e tangível e da atividade turística. Neste processo busca-se o equilíbrio de todas as variáveis
territoriais. As suas relações são mobilizadas em simultâneo nesse sentido: os recursos
naturais, os recursos paisagísticos, as infraestruturas, os sistemas sociais e produtivos locais,
os modelos e dinâmicas urbanas, todos os atores nomeadamente todas as autoridades
e decisores políticos, e assim por diante. A gestão integrada do património cultural 
e atividades turísticas em conjunto com a comunidade local, criam um equilíbrio de benefícios
sociais, ambientais e económicos para todos os interessados.

Lúcia Saldanha

O equilíbrio como bandeira?
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Marketing 
Social e Mudança

COMUNIDADE //

INTENÇÃO //

VIAGEM // 
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Marketing: Estratégia, onde a pessoa está no centro, que combina uma intervenção sobre
o produto ou serviço, o preço, a distribuição e a promoção, cujo fim é satisfazermos uma
determinada necessidade.

Social: Pressupõe a sociedade, relações, sociabilidade, englobando os relacionamentos,
sentimentos, modos de ser, de estar, de agir e de se manifestar. Aplica-se às interações
humanas, que sejam significativas para os sujeitos.

Mudança: Alterar determinado comportamento face ao anterior, sendo o ato ou efeito
de mudar, de dispor de outro modo.

Marketing Social é um instrumento de influência para a mudança de comportamentos
na sociedade que utiliza algumas ferramentas do marketing, embora a finalidade vise 
a adoção de certos comportamentos, atitudes, valores e ideias sociais que permitam 
a mudança mais favorável, para o individuo, grupo e/ou comunidade.

O Marketing Social procura estimular a consciência social em cada indivíduo (mesmo
quando conscientemente aceite) e conduzir a novos hábitos, atitudes, comportamentos,
que muitas vezes se opõem à comodidade individual ou social. Neste âmbito, cada vez
mais se reconhece o potencial das estratégias de mudança de comportamentos que têm
na base um forte estímulo emocional além do racional, e deve ser realizada dentro de
um contexto e não apenas direcionada ao indivíduo (Lindstrom,2010; Kawasaki, 2011).
A capacidade de desenvolver ações que projetem emoções nos destinatários traz cada
vez mais-valias para as organizações e comunidades. Não basta o apelo cognitivo 

MARKETING SOCIAL 
E MUDANÇA
Cristina Vaz de Almeidai 

i Diretora da Pós-Graduação em Literacia em Saúde. ISPA. Cristina.vazalmeida@scml.pt.



e racional. O ser humano é feito de emoções (Damásio, 2010), e o aumento da perceção
humana exige que a memória esteja ativa e se lembre da mensagem. Está estudado que
um ser humano com 65 anos já assistiu a cerca de dois milhões de anúncios de televisão.
Apesar destes dados, empresas de estudos de mercado referem que cada pessoa é apenas
capaz de recordar de 2,21 anúncios do total que viu na sua vida (Lindstrom, 2010). Porque
razão a memória não fixou tantos anúncios e imagens tão potentes e ativas que hoje em
dia fazem parte da imagética comercial? Pela razão que se não nos beneficia ou se não nos
é destinado, tendemos a esquecer ou a não valorizar ou dar importância para podermos
reter. No marketing social, tal como no marketing comercial, as pessoas não compram
produtos ou serviços, querem sempre obter expectativas de benefícios.

Segundo Kotler, é necessário descobrir as necessidades das pessoas e procurar colocar
as soluções à disposição delas, para que possam, de livre arbítrio, escolher produtos e serviços,
voltados para a satisfação de necessidades e desejos da população. Com o marketing social
utilizam-se essas variáveis-chave - serviço – preço – distribuição – promoção - e permite-se
em vários níveis essa
permanente tentativa de
mudança de comporta-
mentos.

Lindstrom refere que as
“emoções são o meio
através do qual o nosso
cérebro codifica as coisas
de valor”. Para provocar
emoções, o cérebro tem
de sentir, perceber
através da visão, audição,
tato, olfato, paladar 
a proposta que é feita. Vemos que nas campanhas, ganha cada vez mais peso a utilização
de elementos visuais, auditivos e sensoriais.

Durante décadas, temos trabalhado sob o senso comum que as atitudes que temos 
determinam os comportamentos: Ex: se as pessoas concordam que o consumo excessivo
de álcool é uma coisa má ou prejudicial, a ideia é que “não vão beber em excesso”… 
no entanto este pensamento é um reducionismo radical. Colocamos uma ênfase despro-
porcional sobre o indivíduo e na sua responsabilidade para a mudança, e removemos 

// 79

// 
POrtugal entre patrimónios

Vemos o marketing Social,
como promotor de maior 
e melhor cidadania, 
que acione também o nível 
da mobilização dos cidadãos
para a participação
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a importância das influências sociais e estruturais que os cercam. O contexto tem influência
no indivíduo a todo o momento, e se a genética contribui 30% para o perfil do indivíduo,
o ambiente social tem um peso de mais de 20% (Parvanta & Bass, 2019).

Que mudanças então são pretendidas? 1) mudança cognitiva, para melhorar o nível de
conhecimento de um segmento da população a respeito de um determinado produto,
serviço ou ideia; 2) mudança de ação cujo objetivo é levar uma quantidade expressiva
de pessoas a realizar uma ação específica durante um certo período de tempo, como
contribuir com alimentos ou roupas em determinada época; 3) mudança de comportamento
que significa a modificação de algum aspeto do comportamento individual, para aumentar
o bem-estar próprio. Este nível apresenta já um grau de complexidade maior de ser realizada
em relação às mudanças anteriores. E, num último estádio 4) a mudança de valor, o tipo
mais complexo de causa social, que visa uma alteração nas crenças ou nos valores que
um grupo alvo possui em relação a algum objeto ou situação. Na sua vivência, a pessoa
torna-se cidadão quando intervém na realidade em que vive (Vaz de Almeida, 2015, p. 77).

No marketing social o que pretendemos que o nosso público faça é, por exemplo: aderir
a um comportamento; alterar hábitos; colaborar com tempo, dinheiro, bens; comprar
um produto ou serviço com objetivo de carácter social; aceitar uma proposta com vista
ao benefício social de alguém (Vaz de Almeida, 2015). Se avaliarmos as mudanças
podemos, neste âmbito, definir três objetivos: 1) Comportamentais o que se deseja que
as pessoas façam? 2) Cognitivos: o que se deseja que elas saibam? 3) De crença: o que
se deseja que elas acreditem?

Neste processo de aprendizagem e de treino de técnicas e de formas de poder mudar
atitudes e comportamentos que sejam promotoras de melhores competências, que 
integrem conhecimentos, habilidades e atributos pessoais (Tench & Konczos, 2013) e que
conduzam à sensibilização e tomada de consciência para as questões sociais, o marketing
social tem as ferramentas especiais que permitem estes fins. 

Vemos o marketing Social, como promotor de maior e melhor cidadania, que aciona também
o nível da mobilização dos cidadãos para a participação, ou seja, criar vontade de mudança,
agir sobre os determinantes sociais da saúde, culturais, entre outros. É neste interacionismo
simbólico que repousa a interação social, como um processo significativo e pleno de sentidos,
que é a matéria mais profunda do ser humano, e que envolve pelo menos dois indivíduos,



// 81

// 
POrtugal entre patrimónios

que 1) ocorre ao longo do tempo; 2) tem fases identificáveis que são recorrentes 
e inter-relacionadas; e 3) requer negociação e renegociação com feedback constantes
para estabelecer um “consenso” sobre o significado simbólico do encontro (McCall &
Simmons). A utilização do marketing social aumenta as possibilidades de êxito de se 
conseguir esta melhoria na interação, de ligação do ser humano com o mundo, em mudança,
de forma motivada, participada, consciente, que é direcionada para o benefício dos 
indivíduos, dos grupos, das organizações e das comunidades, num nível de interinfluência
contínua (McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988) onde o ser humano se encontra no
centro, e só ele dá sentido   à mudança.
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COMUNIDADE //

É fundamental regressar, ciclicamente, ao texto da Constituição da República Portuguesa,
para recentrar a nossa atenção na comunidade e sociedade que queremos construir 
e na finalidade das nossas ações. Na Constituição, podemos ler, no artigo 73º, depois de
se afirmar que «todos têm direito à educação e à cultura». 

In Plano Nacional das Artes uma estratégia um manifesto 2019–2024. Lisboa, junho 2019.
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Relação inteligente que enriquece a vida humana
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INTENÇÃO //   

Por natureza, a arte é experiencial e não teórica. Sem uma expressão concreta, a arte
torna-se filosofia. Fora do mundo académico tenho encontrado poucas pessoas envolvidas
em arte participativa que falem sobre teoria; mas, geralmente, falam sobre o propósito
do seu trabalho (...). Pensar sobre intenções é inevitável quando se envolvem  outras
pessoas no nosso trabalho, porque estas acabarão sempre por perguntar a razão pela
qual o fazemos.

Matarasso, F. (2019). "Uma Arte Irrequieta". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Pag. 70

Dar sentido à prática

...
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VIAGEM //

Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.
Sentir tudo de todas as maneiras.
Sentir tudo excessivamente,
Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas
E toda a realidade é um excesso, uma violência,
Uma alucinação extraordinariamente nítida
Que vivemos todos em comum com a fúria das almas,
O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas
Que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos (...)

Álvaro de Campos,  "A melhor maneira de viajar é sentir"

Dividendos inesperados da curiosidade
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Património 
Intergeracional  

MEMÓRIA //

PRESENTE //

FUTURO // 
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Dizem os orientais que é a nossa mente que cria este Mundo.

A ciência ocidental confirmou este saber milenar, desde os gregos antigos ao presente 
e, segundo os neurologistas, psiquiatras, psicólogos e outros estudiosos do funcionamento
do cérebro, existem diversos níveis de realidade, e cada qual possui a sua, tal como cada
qual possui a sua cultura.

O património é parte fundamental deste conhecimento, do natural ao imaterial e material,
subdividindo-se este último em móvel e imóvel, como é sabido. Não sei se a Vida possui
algum sentido – provavelmente não, daí o apreciar, pessoalmente, tanto o Absurdo 
– mas é essencial à frágil condição humana procurá-lo e atribuí-lo.

A questão patrimonial é, creio, fundamental neste processo de auto-conhecimento, 
e o património começa, naturalmente, por ser humano.

Dizem os praticantes das ciências ditas «exactas» (e a ciência é um processo de conhecimento
em contínua evolução) que a hereditariedade joga um papel  importante neste processo
– cerca de cinquenta por cento, segundo as opiniões mais recentes – embora não seja
fundamental, nem sequer determinante.

O meio sócio-económico e familiar – e hoje a família não é mais a proposta imperial 
e, afinal, burguesa da rainha Vitória – é igualmente importante, e não se pode esperar
de crianças subnutridas ou provindas de meios desestruturados a mesma capacidade de
resposta de outras provindas de meios mais afortunados.

PATRIMÓNIO 
INTERGERACIONAL
Rui Afonso Santosi 

i Não está escrito segundo as normas do desacordo ortográfico, segundo a vontade do autor
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Por outro lado, a questão afectiva, exclusivamente humana, é, ao fim e ao cabo, a mais
importante. Parece que também o amor e a amizade, não caem abruptamente do céu,
segundo a crença romântica, mas também eles, são fruto da vontade, tendo que ser 
quotidianamente praticados, alimentados pelo Dar e Receber.

E aqui entramos na questão patrimonial portuguesa.

Este pequeno país possui uma assinalável variedade geográfica e humana – basta atravessar
a ponte de Lisboa para Almada, e estamos, porventura, já noutro planeta sócio-cultural
e mental.

Riquíssimo é o Património português que dá cartas universais em variados domínios 
– da poesia à prosa, da arquitectura ao urbanismo, do cinema ao design, nas áreas 
científicas «exactas» ou, até, em domínios que se vão desenhando e afirmando, como 
a dança – e digo património «português» porque ele possui, efectivamente, uma especi-
ficidade, fruto de um país que possui, para o melhor e o pior, como o diz Eduardo
Lourenço, um excesso de Identidade.

Excesso porque é fruto de mais de oito séculos de História, excesso porque, por outro
lado, existe uma estranha amnésia que afecta a mentalidade e provoca estranho imobilismo
mental, uma espécie de contínuo recomeçar do zero.

Celebramos glória imperiais pas-
sadas e estamos, infelizmente,
hoje reduzidos, materialmente,
a escassas indústrias, sobretudo
a canibalizante oferta turística.

Parece, que de novo, após as
especiarias da Índia, o ouro 
e diamantes do Brasil e os fun-
dos da CEE, novo maná caiu
sobre nós, (e por quanto tempo, pois que a maior jóia patrimonial portuguesa de sempre
– a Lisboa Pombalina – se encontra, infelizmente, quase totalmente descaracterizada 
e reduzida a pastiche medíocre em cimento, onde pululam, porta sim porta não, lojas
gourmet ou de souvenirs «portugueses».

O Mundo mudou 
e nós, necessariamente,
mudámos com ele
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Entretanto, novo maná se desenha – o lítio – e, também este, se encontra já tingido de
sombras – delapidado o meio natural e humano, que provento tiraremos, afinal e mais
uma vez, das baterias fabricadas fora de Portugal?

Parece que continuamos a não aprender com os erros cometidos no passado – tantos 
e tantos e, sobretudo, e dolorosamente, no passado mais recente.

É este o património natural e material que deixamos para os vindouros?

Existe uma barbárie neo-liberal à rédea solta, por cá e pelo mundo, com o incomportável
preço global que se conhece. Existe, contudo, uma nova geração que nunca teve tanta
informação disponível, tanto bem-estar - mau-grado os que insistem em fazer desaparecer
o Estado Social -, que nunca viajou tanto, nem que seja pela net e que volta a abraçar
ideais e causas humanistas - mais capacitada que a minha, sem dúvida, e não estou, de
modo algum, a colocar o fardo da salvação sobre os seus ombros.

Por três vezes o Mundo esteve, no século XX, à beira da hecatombe. O bom-senso, feliz
mente, prevaleceu (mas a que custo incomportável!) e, creio, voltará a prevalecer 
– Quando? Não sei!

Duros anos se seguirão, sem dúvida, embora o tempo se tenha, felizmente, acelerado,
por via das novas tecnologias, tornado «líquido» como o diz Bauman. O Mundo mudou
e nós, necessariamente, mudámos com ele.

E se o Ocidente – e sua fabulosa herança cultural – vai estando cada vez mais reduzido,
este País singular parece, apesar de tudo, alimentar esta herança – que é do domínio 
da tolerância, da inclusão, e naturalmente, dos afectos. Porque afinal, como bem dizia
Exupéry, «o Essencial é invisível para os olhos».
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MEMÓRIA //  

A memória é essa claridade fictícia das sobreposições que se anulam. O significado é essa
espécie de mapa das interpretações que se cruzam como cicatrizes de sucessivas pancadas.
Os nossos sentimentos. A intensidade do sentir é intolerável. Do sentir ao sentido do
sentido ao significado: o que resta é impacto que substitui impacto – eis a invenção.

Ana Hatherly, (2006). 120 de 463 tisanas. Lisboa:  Quimera. pag. 67.

A memória é imperfeita
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PRESENTE //

Santo Agostinho exprimiu, com profundidade, o sistema das três visões temporais ao dizer
que só vivemos no presente, mas que este presente tem várias dimensões, “o das coisas
passadas, o presente das coisas presentes, o presente das coisas futuras”.

Enciclopédia Enaudi, (1997), Volume 1. Memória-História. Lisboa: Imprensa Nacional casa da Moeda. Pág. 294
* Sophia de Mello Breyner Andresen. "Para atravessar contigo o deserto do mundo"  

Para ver a verdade, para perder o medo*
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FUTURO //

"O futuro chega com passinhos de pomba". Esta frase de Nietzsche é a versão poética
de outra de Hegel, mais próximo dele do que é costume pensar-se:"A ideia não tem
pressa". A Ideia é aqui o Homem mesmo para si mesmo caminhando, menos para um
Futuro que nunca terá a forma que lhe sonhamos que para um tempo que não voa como
a flecha de Zenão, mas sobre si mesmo se enrola.

(...) A pior "crise de valores" é a que se não vê. Ou se vê e nos deixa indiferentes.

(...) E essa é a crise. É que nós não temos critério para distinguir o que é verdadeiramente
valor do que não é. E esta é a crise, que não é uma crise por acaso, não é uma crise da
cultura nem da civilização, mas é uma crise do senso, daquilo que nós somos como seres
que pensam, sofrem, morrem sem saber se morrem, pensam e sentem e isso tem um
sentido, ou não; a nós cabe decidir, é um problema de aposta, uma outra espécie de
aposta pascaliana, aposta que nos faz viver ou morrer, somos nós, não os pais dos valores,
mas os criadores dos valores ou, por não sermos capazes de os criar, as suas vítimas.

Eduardo Lourenço, 2006. À SOMBRA DE NIETZSCHE in "QUE VALORES PARA ESTE TEMPO?". 
Lisboa: FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 50 anos / GRADIVA Pág. 25 e pág.32

O futuro não é um ato isolado
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1 ati-
vidade
1 Par-
ceiro



1 atividade. 1 parceiro tem como objetivo revelar um cenário.

Os parceiras do [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] apresentam uma inesperada multi-
plicidade de atividades, expressando a vitalidade de equipamentos e instituições culturais
nacionais. Cada um divulga uma das suas muitas atividades.

As 60 fichas que se seguem testemunham, uma a uma, a expressão de um conjunto 
de valores e vontades transformados em ação. Afirmam o exercício que resulta do 
“think-tank”: o “do-tank”i.

Não limitando o potencial destes projetos ao património artístico, ele reflete-se nas ativi-
dades apresentadas de uma forma contínua, como catalisador de transformações sociais,
económicas, tecnológicas e ambientais. 

Fornecendo uma visão de modelos diferenciados de envolvimento no mundo de  hoje,
todas as iniciativas incluem pessoas que trabalham dentro e fora das artes, no âmbito da
produção de um património alargado. Em conjunto, estimulam uma perceção mais ampla
da sociedade, e da cultura contemporâneas.

A exigência de uma leitura aprofundada destes exemplos permite aos formuladores de
políticas, ao setor privado, ao setor público e ao público em geral entenderem e realinharem
prioridades mediante a vulnerabilidade e sustentabilidade destas produções/profissionais.
Embora possa não ser evidente, os sinais vitais destas iniciativas nem sempre correspondem
a recursos compatíveis.

Esta amostra contribuirá, certamente, para a construção de uma visão crítica que ilumine
respostas às questões vinculadas na projetualidade artística e social contemporâneas.
1 atividade. 1 parceiro consolida a presença destes territórios culturais no panorama 
nacional. É um início.

i Alejandro Aravena. Reclaming sit, OAFUR ELIASSOM IN REAL LIFE. 2019. Tate publishing: London. Pág. 114





O MAR É A NOSSA TERRA

CENTRO CULTURAL DE BELÉMDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

10 DE MARÇO A 20 DE SETEMBRO 2020

LISBOA

PúBLICO ESPECIALIZADO, NACIONAL 
E INTERNACIONAL, E PúBLICO EM GERAL

ccb.pt
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Num momento em que a arquitetura é reconhecida como um pilar fundamental da cultura portuguesa,
a Garagem Sul está a dar continuidade ao longo trabalho do Centro Cultural de Belém e ao seu 
programa de exposições, conferências, debates e edições de arquitetura. Desde 2012, a Garagem Sul
apresenta um programa regular de exposições temporárias, apresentando autores consagrados 
e explorando campos menos evidentes desta forma de saber transformar o mundo. Estas exposições
realizam-se em parceria com outras instituições nacionais e internacionais, inscrevendo a Garagem
Sul e Lisboa nas rotas de partilha e invenção do que é a arquitetura contemporânea na Europa e no
mundo. Para as próximas temporadas de programação do Centro Cultural de Belém, a Garagem Sul
está a conceber um amplo programa de atividades que permite alargar o espectro da oferta aos seus
visitantes, que acolhem pensadores de relevo na arquitetura contemporânea. 

Destaca-se a exposição “O Mar é a Nossa Terra” que apresentará uma nova noção de limites da paisagem
construída pelo homem onde o mar é o tema central. O oceano Atlântico é um espaço amplo e com-
plexo que determina uma grande parte das nossas vidas. Em terra, uma linha de costa não é uma
linha, é um eterno fluxo. Esta exposição cartografa e apresenta as contradições que existem entre a
terra e o mar, sob a perspetiva da arquitetura, do ordenamento do território e da construção da paisagem.
Esta matéria, que é tão sensível e relevante para a sociedade portuguesa, tem sido objeto de atenção
de um conjunto de arquitetos que têm desafiado os limites convencionais da disciplina. Tendo como
ponto de partida as contradições físicas e a cultura popular da praia da Figueira da Foz, a exposição
percorre um conjunto de experiências de pensamento, desenho e configuração das linhas de costa e
da sua relação com a densa imensidão do oceano. Em vez de considerar a água como um limite ou
um espaço de confronto, o mar pode e deve ser pensado como um parceiro na construção da terra.
Curadoria: André Tavares.



A (IM)PERMANêNCIA DO SER: 
DIÁLOGOS ENTRE ARTE E CIêNCIA

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DE OUTUBRO 2019 A ABRIL 2020

ÉVORA

PúBLICOS ESCOLARES, UNIVERSITÁRIOS E ADULTOS fea.pt
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No ano letivo de 2019/2020, o Serviço Educativo da Fundação Eugénio de Almeida desafia a artista
Marta de Menezes para desenvolver um projeto com a comunidade que visa promover e aprofundar
o cruzamento entre arte e ciência através de uma metodologia informal e experimental.

Neste projeto, intitulado A (im)permanência do Ser: diálogos entre Arte e Ciência, convidamos públicos
escolares, universitários e adultos a estabelecer um diálogo direto e a explorar temas como bio-arte,
identidade, manipulação genética ou ADN.

Mensalmente serão realizadas 2 sessões: uma dedicada às crianças e jovens (14h00) e uma outra
especialmente dirigida ao público universitário e público em geral (17h00), orientada pela artista

Marta de Menezes, também disponibilizada online.

Este projeto é elaborado em parceria com a Associação Cultivamos Cultura / Diana Aires e Ricardo
Guerreiro Campos.

9 DE OUTUBRO | 14H00 - Sessão de apresentação pública do projeto, com a artista Marta de Menezes
27 DE NOVEMBRO - Diálogos entre arte e ciência I: Corpo-Nuvem
11 DE DEZEMBRO - Diálogos entre arte e ciência II: Frente-a-frente
8 DE JANEIRO - Diálogos entre arte e ciência III: Artificial?
12 DE FEVEREIRO - Diálogos entre arte e ciência IV: Manta / cartografia da memória
11 DE MARÇO - Diálogos entre arte e ciência V: Corpo-a-corpo
22 DE ABRIL - Diálogos entre arte e ciência VI: De volta a nós I
13 DE MAIO - Diálogos entre arte e ciência VII: De volta a nós II
24 DE JUNHO - Diálogos entre arte e ciência VIII: Reflexão final
Mais informações e inscrições em www.fea.pt/centrodearteecultura/6586-a-im-permanencia-do-ser 
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POrtugal entre patrimónios

O OUTRO PODIA SER EU

MUSEU “VILAR FORMOSO FRONTEIRA DA PAz 
– MEMORIAL AOS REFUGIADOS E AO CôNSUL
ARISTIDES DE SOUSA MENDES” 

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

VILAR FORMOSO

TODOS OS PúBLICOS
cm-almeida.pt/espacos-municipais/1678-2/memorial/
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O Outro Podia Ser Eu. Através de audioguias e/ ou de visitas guiadas especiais explica-se o que foi
um dos períodos mais negros da História recente da Europa. De como gente como nós teve de fugir
e de como gente também como nós soube fazer a diferença, ajudando, escondendo e/ou acolhendo
aqueles que fugiam. A ideia é que se pode sempre fazer a diferença.

Em Junho de 1940, e desobedecendo a ordens recebidas, o cônsul português Aristides de Sousa
Mendes emitiu milhares de vistos permitindo a milhares de pessoas escapar ao nazismo. Para honrar
esta ação e relembrar o papel crucial que Portugal desempenhou no acolhimento aos refugiados 
durante a II Guerra Mundial a Câmara Municipal de Almeida criou o Memorial/Centro interpretativo,
Vilar Formoso, Fronteira da Paz, Memorial aos refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes.

Ocupando o espaço de dois antigos armazéns ferroviários, junto à Estação de comboios desta vila 
raiana, o Memorial está dividido em seis núcleos: Gente como Nós, O Inicio do Pesadelo, A Viagem,
Vilar Formoso, Fronteira da Paz, Por Terras de Portugal e a Partida.

Conjugando formas e cores que transmitem sensações associadas aos conteúdos de cada núcleo, 
o memorial relata, através de filmes de época, testemunhos vídeo, fotografias e alguns objetos
histórias de pessoas reais que na sua fuga encontraram refúgio, mesmo que temporário, em Portugal.
Mesmo com avançadas idades, algumas delas, vindas de várias partes do mundo estiveram presentes
na inauguração do Memorial em 26 de agosto de 2017.

Audioguias sempre disponíveis. Visitas especiais só por marcação através da CMAlmeida.



LUGAR DO REAL 

AO NORTE – ASSOCIAÇÃO 
DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUALDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

DESDE 2010

VIANA DO CASTELO

PúBLICO EM GERAL, com interesse particular por cinema
documental; estudantes de cinema e de audiovisual, 

professores e alunos de todas as escolas

ao-norte.com
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O Lugar do Real é um portal online, criado pela associação AO NORTE, que disponibiliza gratuitamente,
para fins pedagógicos, de investigação e culturais, documentários e outros olhares, arquivos fotográficos
e filmes realizados por alunos. O portal encontra-se dividido em quatro secções, cada uma acessível
através de um separador próprio.

A primeira secção intitula-se “Lugar do Real” e aloja filmes de diversos realizadores, disponibilizados com
a autorização dos respetivos autores. A seção conta com mais 500 filmes, realizados por mais de 80 
realizadores portugueses e estrangeiros, onde se encontram nomes como Diana Andringa, Edgar Pêra,
Gonçalo Tocha, Leonor Areal, Luis Filipe Rocha, Pedro Sena Nunes, Regina Guimarães, Rodrigo Areias,
Susana Nobre, Tiago Hespanha, entre outros.

Na mesma secção é também possível encontrar vários vídeos do projeto “A Música Portuguesa a Gostar
dela Própria”, de Tiago Pereira, os filmes produzidos pela AO NORTE, como “Fotografia Falada”, “Plano
Frontal” e “Blow Up”, a série “O Filme da Minha Vida”, “Século XX em 8mm” e “Vídeo nas Aldeias”.

Na secção “Escolas”, como o título indica, encontram-se filmes realizados por alunos de diversos níveis
de ensino, desde os resultados de oficinas promovidas pela AO NORTE até documentários realizados por
alunos de licenciatura e de mestrado de cinema e audiovisual em contexto académico.

O terceiro separador, intitulado “Fotomemória”, leva-nos numa viagem pelo tempo através de imagens
fotográficas. Esta secção faz parte de um trabalho da AO NORTE de recolha de fotografias históricas, 
digitalização e disponibilização das imagens, juntamente com uma ficha identificativa que sumaria 
o acontecimento retratado e indica a data, local e autor da fotografia.

A quarta secção, “Lab”, agrega projetos desenvolvidos pela AO NORTE, nomeadamente o documentário
interativo “Aldeias do Mar” e o projeto de Carlos Viana “Fotografia Falada”.
O portal Lugar do Real é um arquivo evolutivo que existe desde 2010

www.lugardoreal.com



PRISÃO PARAíSO

EDA - ENSAIOS E DIÁLOGOS ASSOCIAÇÃO 
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

DESDE 2014

ANTIGO PRESÍDIO DA TRAFARIA, ALMADA

COMUNIDADE LOCAL E PROFISSIONAIS LIGADOS 
ÀS ARTES, CULTURA E ARQUITETURA

e-da.pt
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O Presídio da Trafaria foi construído em 1565 para realizar o controlo sanitário e aduaneiro de mercadorias
e viajantes. Em seguida, funcionou como presídio militar, onde estiveram presos opositores ao regime
de Salazar, ficando inutilizado após a Revolução de 25 de Abril. 

Em 2014, a EDA - Ensaios e Diálogos Associação propõe a Câmara de Almada ativações experimentais
para pensar um possível futuro para este espaço. Prisão Paraíso é o nome desse processo de imaginação,
ativação e transformação do antigo presídio em um espaço de liberdade criativa.

Teve início em 2014 com a performance Opereta A Mar de Loreto Troncoso. Em 2016 foi Projeto Associado à
Trienal de Arquitectura de Lisboa com o projeto Hallo: Plataforma. Resultaram diferentes projetos: Rádio
Trafaria, Oficina do Gatomorto, o Projeto Jardim. Em 2018, realizou-se uma residência artística, na qual,
devido à inconstância de intenções políticas sobre o local, a premissa foi dotar o espaço de estruturas amovíveis
que permitiram melhorar as condições de vida no lugar. Ainda em 2018 realizou-se a construção da estrutura
do projeto Cinemar.

Em outubro 2019, acontecerá o Meet me in the Middle, em colaboração com a BOZAR e a Greek National
Opera. Será uma semana de residência e investigação-ação sobre arte e participação, culminando num
grande evento no dia 12 de Outubro.

Prisão Paraíso é um processo participativo assente na liberdade criativa que envolve e respeita a realidade
local, contribui para o seu desenvolvimento social e ambiental, cria experiências culturais e apela 
à democratização dos espaços. Um processo dinâmico que acolhe novas propostas e atividades.



BATALHA DE ALJUBARROTA - qUADROS VIVOS

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
BATALHA DE ALJUBARROTA-CIBA

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

AGOSTO, 2012 E 2013

CAMPO MILITAR DE SÃO JORGE

COMUNIDADE LOCAL E PúBLICO EM GERAL fundacao-aljubarrota.pt
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Resultante de uma parceria de 3 anos com uma entidade de recriação histórica - A Companhia Livre - dedicada
ao estudo da época medieval, este evento consistiu na recriação de momentos chave do preiodp histórico
que antecede a Batalha de Aljubarrota em pleno Campo de Batalha. Face à dimensão deste tipo de evento
(culminando na recriação de uma batalha campal) e à dificuldade em encontrar profissionais em número
suficiente e dignificante  do momento histórico,  procurou-se acima de tudo a participação de voluntários
na comunidade local, que, inscrevendo-se com antecedência, foram convidados a tomar parte ativa, como
"homens de armas" em ambos os exércitos.

Claro que a formação de um "militar medieval"  requer determinados preceitos de rigor histórico que devem
ser cumpridos, de modo a que o grupo seja o mais eficaz e coerente possível para o objetivo proposto.
Procurou-se assim enquadrar cada um dos voluntários junto da equipa mista do CIBA/Companhia Livre,
de acordo com as suas aptidões físicas e de destreza, para que, no final, engrossassem as "fileiras dos exércitos"
no dia 14 de agosto.

Consistindo numa narrativa cronológica, tendo como base as crónicas medievais, a história da batalha 
é contada em diferentes locais do campo militar (área visitável), por um cicerone (quase sempre representando
a personagem do cronista Fernão Lopes) apoiado por diferentes atores, e onde este é seguido pela massa
de público que o acompanha, sendo interrompido de tempos a tempos pela acção in-loco, com atores
misturados com voluntários, formando assim o impacto desejado de nos vermos (como público) rodeados
de soldados em combate, acabando em apoteose com o final esperado da vitória da hoste portuguesa.

Esta iniciativa, decorreu durante os anos de 2011 a 2013 e chegou a ter mais de 500 voluntários em cada
uma das batalhas (3), tendo o apoio da Região de Turismo de Leiria/Fátima no ano de 2011. No ano de 2013,
a participação voluntária foi composta essencialmente por escuteiros, englobados no evento de ACAREG2013,
Encontro Regional que decorreria na Batalha, em que ao longo das suas actividades anuais nas suas 
estruturas locais foram executando adereços, e "treinados" no manejo das "armas" pela equipa da Companhia
Livre, com diversas visitas dos agrupamentos ao centro de interpretação. Neste caso, o rigor histórico, deu lugar
á liberdade criativa, sendo assumida a dinâmica colorida proposta pelo grupos de "artistas escuteiros".



NARRATIVAS AFRO-EUROPEIAS

ICNOVA INSTITUTO 
DE COMUNICAÇÃO DA NOVADATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

ÁFRICA, EUROPA, PORTUGAL

PúBLICO ESPECIALIZADO E PúBLICO EM GERAL cnova.fcsh.unl.pt
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NARRATIVAS AFRO-EUROPEIAS: É um projeto sobre as ligações dos cidadãos europeus com países e culturas
africanos, enraizadas nas suas histórias pessoais e familiares, bem como na nossa memória coletiva e na
História da Europa e da África; o objetivo é o aprofundamento da consciência histórica sobre o colonialismo,
especialmente nas gerações mais jovens, e a valorização da interculturalidade afro-europeia nas sociedades
de hoje. É um projeto de Artes e Humanidades Digitais que promove um uso criativo dos media e da rede 
internet para testar as possibilidades de novas formas de ativismo e de análise cultural; o objetivo é reunir
um Atlas Digital de histórias contadas em palavras, imagens e sons que serão compartilhados numa plataforma
colaborativa. É um convite para re-imaginarmos a Europa e contribuirmos para sua cartografia pós-colonial;
um convite a transcender os círculos das narrativas nacionais, dissolver a sua homogeneidade imaginária 
e romper com as políticas da identidade e do outro. É um projeto apoiado pelo Programa Europa Para os
Cidadãos (EU), coordenado por Maria Teresa Cruz, com os seguintes parceiros: AFROPEAN - Adventures 
in Black Europe (UK); Chaire UNESCO – Pratiques et Téchnologies Émergentes de la Communication Pour 
le Développement - Université Bordeaux Montaigne (FR) ; PRSD – Provedores de Respostas Sociais para 
o Desenvolvimento (PT); SAVVY Contemporary (DE). 

Website: http://africaneuropeanarratives.eu



ARTE PORTUGUESA. RAzõES E EMOÇõES

MUSEU NACIONAL 
DE ARTE CONTEMPORâNEADATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

ABRIL DE 2018 A SETEMBRO DE 2019

LISBOA

PúBLICO GERAL museuartecontemporanea.gov.pt
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“Arte Portuguesa. Razões e Emoções” foi o título escolhido para abordar parte significativa da coleção
do MNAC. 

Tanto a criação como a receção da obra de arte obedecem a contextos racionais e emocionais. Esta 
exposição partiu deste pressuposto e propôs uma viagem por mais de um século de arte portuguesa,
sublinhando a relevância da única coleção museológica nacional com essa abrangência histórica
e sustentando o papel incontornável do Museu Nacional de Arte Contemporânea - fundado pioneira-
mente em 1911, com essa significativa denominação — na formação da identidade artística nacional
dos últimos 170 anos.

Permitindo mostrar autores e obras raramente retiradas das reservas, a exposição, que integrava pintura,
desenho, gravura, escultura, fotografia e vídeo, contextualizou razões, emoções e sensibilidades artísticas
coincidentes ou divergentes.

Abrangendo o arco temporal desde meados do século XIX até à década de 10 do século XXI, o percurso
desdobrou-se em sete núcleos ocupando a totalidade das galerias da Rua Serpa Pinto e uma das alas 
da Rua Capelo.

Curadoria: Maria de Aires Silveira, Emília Tavares e  Emília Ferreira



INICIATIVA PARTIS – PRÁTICAS ARTíSTICAS 
PARA A INCLUSÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DESDE 2013

TERRITÓRIO NACIONAL

DIVERSOS (CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO; MIGRANTES 
E REQUERENTES DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL; PESSOAS

COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; IDOSOS; 
PESSOAS ISOLADAS GEOGRÁFICAMENTE; RECLUSOS 

E EX-RECLUSOS, SEM-ABRIGO; ETC)

gulbenkian.pt
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Em 2009, o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian lança o Programa de Desen-
volvimento Humano que, sob a liderança de Luísa Sanches do Valle, tem por missão “Ser um agente de
mudança na sociedade, pela aposta na inovação social, na criação de oportunidades para a inclusão 
e na antecipação dos problemas sociais como chaves de desenvolvimento”.

Em 2013, este Programa lança uma iniciativa inovadora em contexto nacional denominada PARTIS 
– Práticas Artísticas para a Inclusão Social, que visa apoiar, através de subsídios e ações de capacitação,
organizações que desenvolvem projetos cuja metodologia central passa por pôr as práticas artísticas ao
serviço da inclusão social dos cidadãos em percursos de exclusão.

A PARTIS procura, através dos projetos que viabiliza, encontrar linguagens novas de comunicação entre
grupos/comunidades que habitualmente não se cruzam e provocar encontros de interesses que contribuam
para a redução das desigualdades sociais e para uma maior autonomia das pessoas e comunidades mais
desfavorecidas. 

Neste quadro, a PARTIS tem um alinhamento pleno com os fins estatutários da Fundação, atuando nas
4 vertentes (Arte, Educação, Caridade e Ciência), incluindo a científica, através da produção de conhecimento
aos mais diversos níveis.

Entre 2014 e 2018 (data de encerramento da 2.ª edição), a PARTIS viabilizou 33 projetos em diferentes
regiões do país, alicerçados em práticas como a música, as artes visuais, o teatro, o circo, a dança, a fotografia
ou o vídeo e envolvendo comunidades de refugiados, população prisional, pessoas com deficiência ou
doentes de saúde mental, entre outros.

Neste período de 5 anos a Iniciativa PARTIS envolveu mais de 11 mil participantes diretos e 651 entidades
parceiras.
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PROJETO CULTURAL DE ESCOLA 
E PROJETO ARTISTA RESIDENTE

PLANO NACIONAL DAS ARTES
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2020–2024

AGRUPAMENTOS/ESCOLAS COM ENQUADRAMENTO
E INTERESSE NO PROJETO

dge.mec.pt/plano-nacional-das-artes
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No território nacional o Plano Nacional das Artes (PNA) tem como missão promover a transformação
social, mobilizando o poder educativo das artes e do património na vida dos cidadãos: para todos 
e com cada um. Tutelado pelos Ministérios da Cultura e da Educação, no horizonte 2019-2029, 
pretende incentivar o compromisso cultural das comunidades e organizações e desenvolver redes de
colaboração e parcerias com entidades públicas e privadas, designadamente, trabalhando em articulação
com os planos, programas e redes pré-existentes.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos/PNA/Documentos/estrategia_do_plano_
nacional_das_artes_2019-2024.pdf

No PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA, o EIXO C. EDUCAÇÃO E ACESSO, abrange, entre outros, o Programa
INDISCIPLINAR A ESCOLA que inclui as seguintes medidas: Projeto Cultural de Escola (PCE), Projeto
Artista Residente (PAR), Cidadania: Do It – Recursos pedagógicos, Desvio: Sair para Entrar, Em Aberto
e Tutorias Criativas. 

A medida Projeto Cultural de Escola (PCE) cria compromissos no Agrupamento - ID Agrupamento Cultura:
identidade cultural, patrimonial e artística dos territórios educativos. Inclui um coordenador/s PCE,
institui uma Comissão Consultiva PCE com representantes das entidades locais. Articula o PCE com 
o contexto sociocultural do Agrupamento e do meio envolvente/ território de implementação., 
incentiva a participação da comunidade nos PCE através de patrocínios, mecenato e outras formas
de financiamento colaborativo.

O artista residente não é um docente. É um artista, ou um coletivo de artistas, que coadjuva as equipas
docentes na elaboração e execução do Projeto Cultural de Escola (PCE). Um consultor, proponente 
e protagonista da mudança que se molda à escola e pode assumir diferentes graus de participação.

AGRUPAMENTOS/ESCOLAS COM ENQUADRAMENTO
E INTERESSE NO PROJETO



PONTES EDUCATIVAS

ORGANIzAÇÃO SOCIAL MOVIMENTO 
DAS PONTES EDUCATIVAS- OSMOPEDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

PORTO

CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E 1º CICLO DO EB osmope.pt
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Em 1982 abria no Porto a Creche e Jardim de Infância da Obra Social do Ministério das Obras Públicas
a OSMOP. A velha fábrica de tabacos da Rua Costa Cabral renascia numa especial manufatura de
acompanhar gente pequena na descoberta do grande mundo. Terão sido mais de mil desde então.

Arquitetamos pontes educativas para por em movimento o muito de rigidez e rotina que existe nas
nossas escolas. Pontes são dispositivos que unem, que põem relação e que permitem aceder de uns
lugares aos outros, conhecer, ir ao futuro, caminhar de uma pessoa a outra que é o mesmo que dizer,
de um universo a outro. Essa é a matéria-prima da educação.

A marca da casa é tão luminosa como a clarabóia da nossa entrada: educar com os sentidos e as
emoções todas, a visão, a escuta, o paladar, o conflito, a generosidade, a imaginação, o respeito pelo
outro, o extraordinário que há na individualidade de cada um e o importante que isso é para que
haja partilha e sentimento de pertença aos nossos colectivos: a família, a escola, os amigos, os valores,
as coisas materiais e a cidade como lugar de muitas e variegadas gentes, como dizia Fernão Lopes há
muito e ainda não foi desmentido.



O MARE VAI À ESCOLA

MARE – CENTRO DE CIêNCIA 
DO MAR E DO AMBIENTE

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

NAS ESCOLAS (RAIO DE ACÇÃO – 50 KM A PARTIR DE LISBOA); LABORATÓRIOS
DO MARE; MERCADO MUNICIPAL DE ALVALADE; PRAIA DE S. PEDRO DO ESTORIL

COMUNIDADE ESCOLAR – TODOS OS GRAUS DE ESCOLARIDADE mare-centre.pt
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O MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente é um centro de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e inovação nacional. Desenvolve investigação em todos os tipos de ecossistemas aquáticos, desde
bacias hidrográficas, estuários e zonas costeiras, ao oceano aberto e mar profundo. O MARE está empenhado
em promover o diálogo entre os investigadores e a sociedade, contribuindo para uma "Sociedade Azul"
participativa. Neste sentido, surge o programa educativo O MARE vai à escola, que pretende promover 
o aumento da literacia do Oceano através da exploração de temas como a biologia e ecologia de espécies
marinhas, desenvolvimento sustentável, conservação, exploração e gestão integrada de recursos marinhos 
e biodiversidade do Oceano. Estas atividades constituem oportunidades únicas de alunos e professores
contactarem com investigadores e, de forma informal e através de estratégias lúdico-pedagógicas, explorar
temas diversos sobre os ecossistemas aquáticos, inspirando as crianças e os jovens a compreenderem 
e protegerem o Oceano. As atividades educativas d’O MARE vai à escola são gratuitas e estão alinhadas
com as orientações da Estratégia Nacional para o mar, com os Princípios Essenciais da Literacia do Oceano
e com os programas curriculares propostos pelo Ministério da Educação. Desenvolvemos parcerias com
outras instituições organizadoras de atividades de educação ambiental e promoção da literacia do Oceano,
nomeadamente Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais e Centros de Ciência. Levamos a ciência às escolas,
e as escolas até ao mar.



OLHOS CURIOSOS
atividade desenvolvida no âmbito do Projeto O OUTRO SOU EU

ASSOCIAÇÃO MACHIMBOMBO 
e ESEC-IPC

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

A PARTIR DE FEVEREIRO 2020

CENTRO CULTURAL DO PENEDO DA SAUDADE, COIMBRA

CRIANÇAS DOS JARDINS DE INFÂNCIA E 1º CICLO DO ENSINO
BÁSICO (EXTENSÍVEL A OUTRAS IDADES, 

COM O DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO DAS ATIVIDADES)

esec.pt
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olhos Curiosos insere-se no projeto o outro sou eu, que está cheio de imagens. Dentro e fora da cabeça:
nas ilustrações dos livros de contos, no imaginário que povoa cada um deles, na fantasia das crianças 
a quem se destinam e na realidade que convocam, cruzando diálogos sobre o mundo dos seres vivos e dos 
lugares, dos desejos, das vontades, das existências condicionadas por tudo o que é e que ainda não é, mas
aspira vir a ser. Estas muitas visualidades são um acervo rico para compreender as diferenças e as semelhanças,
o espírito infantil e a sua sabedoria, os eus e os outros que somos todos nós, enraizados nos mais diversos
territórios e abertos à partilha que nos faz crescer. O contributo da Literacia Visual para descodificar estas
imagens, numa dinâmica muito participada, é uma das valências do projeto: usando os materiais
disponíveis (coleção de pequenos contos moçambicanos) as crianças, orientadas por um dinamizador da
atividade, construirão leituras colaborativas desses contos. À medida que cada figura, cada cena, cada cor, cada
luz e cada sombra, cada ponto de vista, cada surpresa e inesperado forem transformando a perceção do
que parece imediato em algo menos imediato e mais denso, mas igualmente mais estimulante, a atividade
promoverá as trocas, o diálogo e a partilha que esbatem as fronteiras entre cada um de nós e cada um dos
outros. Trata-se de usar as imagens para comunicar e impulsionar a imaginação e, na perspetiva da Educação
para os Media, desenvolver competências de visionamento crítico. Sempre lúdico, também, o mais possível. 



OFICINA PEDAGÓGICA “PEqUENOS ARqUEÓLOGOS”

MUSEU DO CôA
– FUNDAÇÃO CôA PARqUE

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

FOZ CôA. A ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA SALA AUROQUE DO MUSEU
Pode esporadicamente deslocar-se a algumas exposições ou escolas

CRIANÇAS DO 1º E 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO E FAMÍLIAS arte-coa.pt
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Nesta atividade temos um módulo de escavação arqueológica composto por uma caixa de madeira,
com areia, onde decorrerá uma escavação fictícia. Fazemos as quadrículas, utilizamos os instrumentos
próprios de uma escavação. O que iremos descobrir? Um acampamento com vestígios materiais 
dos homens e mulheres que gravaram no xisto. Cria-se um ambiente propício para a descoberta da
investigação arqueológica, nomeadamente do trabalho de campo.

Para chegar à reconstituição do passado fictício existente naquele bocado de terra, as várias camadas
estratigráficas e os materiais nelas encontrados, devem ser usados como peças de um puzzle, 
juntando-as com método, ordem, minúcia, argúcia, cálculo, estima, carinho e paciência.

Neste espaço alternativo de diálogo, os grupos devem ser divididos em dois, cada um fazendo trabalho
de campo e trabalho de laboratório. É registada, em etiquetas, toda a informação acerca das réplicas
encontradas, que depois será levada para o laboratório (mesa ao lado da caixa).

Porquê vasculhar debaixo da terra? Porquê sujar as mãos? O que é que dorme no segredo da terra?
Esta atividade permite uma aproximação ao método de pesquisa e construção do Parque, explorando
ali o trabalho de campo normalmente desenvolvido pelos arqueólogos. Tem como objetivos: reconhecer
a arqueologia como ciência; conhecer o trabalho desenvolvido pelo Parque e Museu do Coa; perceber
a função da arqueologia na compreensão e reconstrução do passado; reconhecer a arte rupestre
como elo de ligação entre o passado e o presente.

Materiais necessários: caixa em madeira; areia; pás; pinceis; colherins; baldes; crivos; fitas métricas;
elásticos; sacos de plástico; réplicas; etiquetas em papel; folhas; lápis e borrachas para os desenhos;
caderno de campo. Número de participantes: mínimo 5, máximo 15 e 2 monitores.



CURADOR JúNIOR POLDRA

PUBLIC SCULPTURE
PROJECT VISEU

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DESDE 28/09/2018

MATA DO FONTELO (VISEU): PERCURSO DE ESCULTURA PúBLICA POLDRA

1º E 2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO poldra.com
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Desenvolvido como uma das matrizes operativas do POLDRA – Public Sculpture Project Viseu www.poldra.com,
o Programa “Curador Júnior POLDRA” procura incentivar o conhecimento das dimensões relativas à criação
contemporânea em espaço público, a partir do contexto de criação e implantação das obras do próprio
POLDRA, bem como as mensagens das próprias obras e intenções dos seus respectivos autores, colocando
em debate conceitos como arte, criação contemporânea, espaço, escala, estética, e intervenção pública. 

Sendo um Programa de incidência fundamentalmente local (ainda que não exclusiva ou limitada a essa
vertente), outros exemplos de arte pública da cidade de Viseu, são abordados e tomados como elemento
comparativo entre a criação que se realiza no nosso tempo e aquela que, sendo contemporânea, o era
num outro contexto temporal.

A designação  “Curador Júnior” remete simultaneamente para a noção de idade dos participantes (o primeiro
grupo de participantes possuía entre 8 e 10 anos) e a noção de experiência. “Júnior” porque “novos” na
análise da realidade apresentada. Por outro lado “Curador” remete de modo dúplice para a Curadoria
artística, expositiva; ainda que, igualmente, para a responsabilidade de preservação e acção orientada para
o respeito que qualquer “bem” em espaço público requer de cada membro da comunidade, seja ao nível da
envolvente natural da Mata do Fontelo, seja quanto a cada uma das peças integrantes do POLDRA (e por
extensão a qualquer outra contribuição de similar intenção para com a paisagem comunitária). 



BARÓMETRO GERADOR qMETRICS

ASSOCIAÇÃO GERADOR
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

8 DE MARÇO A 6 DE MAIO DE 2019

PORTUGAL

TODOS OS PúBLICOS gerador.eu
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Desde os primeiros dias do Gerador que desejamos criar uma ferramenta que pudesse apoiar livremente
os autores, agentes culturais e líderes políticos e empresariais nas decisões relacionadas com as 
estratégias culturais. O BARÓMETRO GERADOR QMETRICS é um estudo anual sobre a perceção 
da cultura em Portugal.

Como posso apoiar a cultura na minha região? Quantos portugueses conhecem a minha cidade?
Como posso atrair mais público para o meu espaço cultural? Qual o tipo de consumo cultural dos
jovens? Como devo pensar na política de preços para as minhas iniciativas? Quais são as marcas que
mais investem em cultura? Qual a importância da cultura na vida das pessoas? Para responder a estas
e muitas outras questões, o Gerador convidou a Qmetrics, uma empresa na área dos estudos de mercado
em Portugal, a aceitar o desafio de conceber, connosco, o estudo mais ambicioso de sempre no nosso
país nesta área.Um estudo anual, realizado sempre na mesma altura do ano, que permita perceber
evoluções e regressões e que esteja preparado para avaliar novas variáveis no futuro. Um estudo 
robusto, com cerca de 1.200 entrevistas telefónicas, representativas da população portuguesa, com
capacidade para avaliar amostras com total segurança, como uma região do país, um segmento etário,
um agregado familiar ou a situação profissional.

Consultar em: https://gerador.eu/barometro/



DICIONÁRIO qUEM É qUEM 
NA MUSEOLOGIA PORTUGUESA

INSTITUTO DE HISTÓRIA DA ARTE
- IHA-FCSH/NOVA

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

PORTUGAL

PúBLICO ESPECIALIZADO E PúBLICO EM GERAL institutodehistoriadaarte.wordpress.com
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o Dicionário quem é quem na Museologia Portuguesa está acessível no site do Instituto de História
de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
(IHA-FCSH/NOVA). É um projeto em curso da linha de investigação Estudos de Museus. Propõe-se
facultar uma visão abrangente, um conhecimento preciso e uma valorização atualizada das personalidades
ligadas à museologia portuguesa, atuantes em diferentes tipologias científicas. Visa contribuir, também,
para uma mais ampla compreensão da história dos museus e da museologia. Inscrita na tipologia de
iha-seed-projects (micro-projetos), uma das linhas estruturais estratégicas do IHA- -FCSH/NOVA,
aposta nas virtualidades da publicação online em acesso aberto, potenciadora de uma proveitosa 
interação entre utilizadores e recursos, em permanente atualização. O primeiro volume do Dicionário
é dedicado a personalidades da museologia portuguesa que desenvolveram a sua atividade entre 
o século XVIII e os anos de 1960. Esta delimitação temporal é meramente operativa e conjuntural: 
entendeu-se que é necessária maior distância cronológica para se estudar o impacto das ações e das
contribuições teóricas e profissionais dos biografados que estão ainda em atividade ou deixaram de
estar em tempos muito recentes. No entanto, a continuação do projeto permitirá agendar a sua 
indispensável atualização. A seleção dos autores foi arbitrada por uma comissão científica criada para
o efeito que procedeu depois à revisão das 93 entradas já disponibilizadas. 

Coordenação Científica e Editorial: Emília Ferreira (MNAC-MC; IHA-FCSH/NOVA), Joana d’Oliva Monteiro
(IHA-FCSH/NOVA), Raquel Henriques da Silva (IHA-FCSH/NOVA).
https://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2019/03/dicionario_quemquem.pdf



REENCONTROS DE MúSICA CONTEMPORâNEA

ARTE NO TEMPO
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

BIENAL – ANOS ÍMPARES (28 DE ABRIL A 7 DE MAIO 
DE 2017; 7 A 23 DE MARÇO DE 2019; MAIO DE 2021)

TEATRO AVEIRENSE

PúBLICO GERAL artenotempo.pt
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Apesar da crescente facilidade de acesso, com as novas tecnologias, à música ocidental de tradição
erudita que por esse mundo fora se produz, o vazio provocado pelo desaparecimento dos Encontros
Gulbenkian de Música Contemporânea (EGMC: 1977-2002) e, a uma escala mais modesta, das Jornadas
Nova Música (JNM: 1997-2001) não deixava de se fazer sentir. Foi para celebrar a herança musical
dos nossos “antepassados” mais recentes, junto do público de hoje e das gerações em formação, 
estendendo uma ponte com o presente e o futuro, que a Arte no Tempo e o Atelier de Composição
se associaram para, em 2017, criar os Reencontros de Música Contemporânea (RMC), assinalando 
o 40º aniversário dos primeiros EGMC e o 20º das JNM.  

Coube à Arte no Tempo dar continuidade ao projecto, pensado, desde o primeiro momento, enquanto
bienal de música contemporânea, mantendo nos RMC um espaço privilegiado para a apresentação
da produção de compositores portugueses, em confronto com obras emblemáticas do repertório
moderno e contemporâneo, assim como com a mais recente produção dos compositores mais relevantes
a nível internacional, sem esquecer os jovens que dão os seus primeiros passos na criação musical. 



SALÃO PIOLHO - CINE-CONCERTOS 

INATEL
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

20, 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO 2019

LISBOA

TODOS OS PúBLICOS inatel.pt
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A 4ª edição do Salão Piolho volta a Lisboa para um ciclo de 7 cine-concertos, onde os protagonistas
se multiplicam entre realizadores míticos, musicalidades intemporais e espaços marcantes da vida
cultural da cidade de Lisboa. Filmes com legendas em português.

Dia 20, 4ª feira, 22h – Chapitô | Tenda. “O Garoto de Charlot” de Charles Chaplin. M/6 |Com “O Gajo”.
Viola Campaniça.

Dia 21, quarta-feira, 18h – Estação de Comboios do Cais do Sodré | Átrio. “As Sete ocasiões de Pamplinas”
de Buster Keaton. M/6 | Com Inês Vaz. Acordeão. 22h00 – Teatro Ibérico. “O Homem da Câmara de
Filmar” de Dziga Vertov . M/12 | Com Rui Maia. Sintetizadores e MPS.

Dia 22, quinta-feira, 19h30 – Livraria Ler Devagar | Curtas de Georges Méliès. M/6| Com Arsénio Martins
Ensembl. Piano e Clarinete. 22h00 – Camones CineBar. “Aurora” de F. W. Murnau. M/12| Com Nuno
Costa e Óscar Graça. Piano e Guitarra.

Dia 23, sexta-feira, 15h – Salão Foz / Cinemateca Júnior. “O Gato Félix” de Otto Messmer e Pat Sullivan .
M/4 |Com Charlie Mancini. Piano.

Dia 24, sábado, 19h – Igreja de Santa Maria Madalena. “A Paixão de Joana D’Arc” de Carl Dreyer. M/12
Com Diogo Vida. Piano.

Entrada livre em todas as sessões, exceto na Cinemateca Júnior. Nesta sessão os associados da INATEL
mantêm a entrada livre. Organização: Fundação INATEL. Parceiros: Chapitô, Infraestruturas de Portugal,
Teatro Ibérico, Ler Devagar, Camones Cinebar, Cinemateca Portuguesa, Paróquia de S. Nicolau e Sta.
Madalena: Apoio à divulgação: CML, Turismo de Lisboa. Fundação INATEL – Departamento de Cultura
/ cultura@inatel.pt



qUEIMA E REBENTAMENTO DO JUDAS

ACERT
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

11 DE ABRIL DE 2020

TONDELA – JUNTO AO PAVILHÃO MUNICIPAL DE TONDELA

TODOS OS PúBLICOS acert.pt
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Desde 1996 que o Trigo Limpo teatro ACERT transforma uma ancestral tradição, o ritual da queima 
e rebentamento do Judas, num espetáculo comunitário onde se fundem o teatro, a dança, a música
e o fogo-de-artifício. 

Este espetáculo é construído, durante a semana anterior à sua apresentação, num conjunto de oficinas
de construção cenográfica, música, interpretação e movimento a que chamamos Fábrica da Queima.
Mais de 200 voluntários são enquadrados, nas várias áreas artísticas, pela equipa do Trigo Limpo
teatro ACERT e por profissionais contratados para o efeito, culminando a semana de formação com
uma apresentação pública que encerra com o julgamento e consequente queima da escultura gigante
que simboliza o Judas e, que acontece todos os anos no Sábado de Aleluia, véspera do domingo 
de Páscoa. 

Esta tradição renovada pelo Trigo Limpo teatro ACERT é já, também ela, uma nova tradição. Um 
encontro anual entre criadores e comunidade para a construção de um espetáculo de raiz popular,
mas contemporâneo e atual, crítico e mordaz.

Ficha artística
Coordenação geral: José Rui Martins 
Dramaturgia e Encenação: Coletivo 
Criação do Trigo Limpo teatro ACERT
Elenco: participantes da Fábrica da Queima nas oficinas de movimento e interpretação
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VISITA NOTURNA AO CENTRO 
DE INTERPRETAÇÃO DO ROMâNICO

ROTA DO ROMâNICO
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

25 DE OUTUBRO DE 2019, SEXTA-FEIRA, 21H15

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO ROMÂNICO, LOUSADA

TODOS OS PúBLICOS rotadoromanico.com
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No dia 25 outubro, sexta-feira, às 21h15, a Rota do Românico promoveu uma visita guiada noturna
ao Centro de Interpretação do Românico (CIR), em Lousada.

Esta visita constituiu mais uma oportunidade para (re)descobrir este grande espaço de divulgação do
património histórico-cultural dos vales do Sousa, Douro e Tâmega, aberto ao público a 27 de setembro
de 2018.

Uma janela privilegiada sobre a história, os protagonistas e a arte que marcaram este território até 
à atualidade, com especial enfoque nos séculos XI a XIV, o período do românico no nosso País.

São 650 os metros quadrados de área expositiva do CIR e seis as salas temáticas a percorrer nesta visita:
Território e Formação de Portugal; Sociedade Medieval; O Românico; Os Construtores; Simbolismo 
e Cor; Os Monumentos ao longo dos Tempos.

O CIR perfila-se, assim, como o cenário ideal para iniciar a viagem de descoberta da Rota do Românico,
um projeto turístico-cultural que reúne, atualmente, 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco 
de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende), no Norte de Portugal.



HÁ FADO NA REPúBLICA!

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
RE-CRIATIVA REPúBLICA 14DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

NO VERÃO, TODAS AS TERÇAS-FEIRAS 

OLHÃO

LOCAIS,  ESTRANGEIROS RESIDENTES E FORASTEIROS re-criativarepublica14.pt
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Não há grandes certezas quanto à origem do Fado, a não ser a certeza de o seu nome vir do latim, 
e significar destino.  Este canto, às vezes lamento, que tem invariavelmente como tema a vida das
pessoas, reveste-se de tão grande importância na cultura e modo de sentir portugueses que em 2011
foi considerado pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade.

Sendo nós uma associação cultural criada no fim de 2017 em torno de um edifício de meados do
século XIX, onde se promovem concertos, exposições de pintura e desenho, workshops, lançamento
de livros, sessões de cinema entre outros, além de um conjunto de actividades regulares das quais
destacamos o ensino do Português para Estrangeiros que, para além de ser um sucesso, é uma 
actividade aglutinadora da muito diversa comunidade estrangeira residente em Olhão, sentimos 
a dada altura que fazia todo o sentido incluir o fado no nosso “repertório” pelo que nos dois verões
que por nós já passaram tivemos todas as terças-feiras noites de fado, tencionando este ano continuar
com essas noite mesmo no inverno visto terem uma excelente adesão quer por parte dos locais,  
estrangeiros residentes, e forasteiros



TOURO AzUL

ROTA VICENTINA
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

AO LONGO DO ANO, SOB MARCAÇÃO

COSTA ALENTEJANA E VICENTINA, DE SANTIAGO DO CACÉM A SAGRES

VIAJANTES NA REGIÃO, RESIDENTES LOCAIS OU TURISTAS rotavicentina.com
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TOURO AZUL é um programa de Experiências Humanas entre Cultura Local e Arte. Percursos pelas paisagens,
localidades e ambientes privados, com durações entre duas e sete horas, especialmente desenhados
para oferecer ao turista que visita o território entre Santiago do Cacém e Sagres, a oportunidade de tocar
numa terra cheia de serra e de água, pela mão de quem nela vive e a vai esculpindo. Uma iniciativa
desenvolvida em colaboração com habitantes locais, artesãos, associações, agentes e artistas.

KASSIM – Santiago do Cacém. #rotavicentina #touroazul #santiagodocacem #abela #urbanorural
ABELA – Santiago do Cacém. #rotavicentina #touroazul #santiagodocacem #abela #lagoadesantoandre
ARDENTIA – Sines. #rotavicentina #touroazul #sines #adegadesines #fabricadecortiça
DAR PASSADO - São Luís. #aldeia #arte #ferreiro #música
TER VAGAR - São Luís. #casadoPovo #cemitérioantigo #jantar #espectáculos
COBRILHA DE FERRO - São Martinho das Amoreiras – Amoreiras Gare. #canto #cortiça
#necrópole #comboio

TERRA CRUA - Odemira-Odeceixe. #taipa #natureza #arquitectura #ecológica
ARRÁTEL - Santa Clara-a-Velha. #montealentejano #almoço #mergulho
APRESTOS - Azenha do Mar-Brejão. #artesãos do mar #Caldeirada #Portinho de pesca
AJUDADA - João Roupeiro. #horta #ajudada #agriculturabiologica #trabalhodecampo 
#mondas #musicadetrabalho
IR À MARÉ - Monte Clérigo. #praiademonteclerigo #memorias #infancia
AURORA - Monte Branco, Aljezur. #tintadachina #floraalgarviana #floramediterranica 
LAND ESCAPE – Carrapateira. #musicaaovivo #palafita #praiadabordeira #lanchemaritimo
FAINA – Raposeira. #abelhas #percebes #cabana #hortasdotabual #facelias #terraemar
ZAIA - Vila do Bispo. #arcadenoe #tangoalgarvio #xaremdemarisco
MEIA AGUA – Sagres. #rotavicentina #touroazul #sagres #viladobispo #cafecorreia #faroldesaovicente



ARTESÃOS DE LOULÉ

LOULÉ CRIATIVO 
CâMARA MUNICIPAL DE LOULÉDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

MAIO A OUTUBRO DE 2019

FARO E LOULÉ

TODOS OS PúBLICOS loulecriativo.pt
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A crescente comunidade criativa de Loulé apresenta-se com novas criações, novos residentes e principal-
mente novas colaborações.

O projeto Loulé Criativo, iniciativa da Câmara Municipal de Loulé que integra o Loulé Design Lab, a Rede
de Oficinas e o Turismo Criativo consiste numa aposta estratégica do Município onde o Design e as Artes
Tradicionais ganham terreno como motor de inovação e agentes na revitalização e desenvolvimento,
fortalecendo a identidade do território e contribuindo para a dinamização económica e cultural. 

Esta exposição resulta do desafio lançado pelo Loulé Design Lab aos residentes da sua comunidade criativa
e aos artesãos da rede de oficinas a formarem duplas colaborativas, com o objetivo de desenvolverem
um novo produto dentro do universo de trabalho de cada artesão.

A partir daqui gerou-se o diálogo, discutiram-se ideias e construiu-se uma cumplicidade criativa. Os objetos
são agora pertença dos artesãos e serão vendidos nos seus circuitos habituais. Este feliz encontro de
diferentes gerações e origens foi enriquecedor para todos. Renovam-se os saberes e encontram-se
novas possibilidades para a construção da contemporaneidade e do futuro das artes tradicionais. É esta
a ação do Loulé Criativo.

1ª Apresentação: 9º Algarve Design, na Fábrica da Cerveja, Faro.
Aberto ao público de 22 a 25 maio de 2019, entre as 10h e as 18h.
2ª Apresentação: Palácio Gama Lobo, Loulé.
Aberto ao público de 1 de junho a 15 de outubro de 2019, 
de terça a sexta-feira entre as 10h e as 17h e sábados entre as 10h e as 15h.
Entrada gratuita.



  
   

A MúSICA IBÉRICA A GOSTAR DELA PRÓPRIA

A MúSICA PORTUGUESA 
A GOSTAR DELA PRÓPRIADATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

PENÍNSULA IBÉRICA

TODOS OS PúBLICOS amusicaportuguesaagostardelapropria.org
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Primeiro começando pela raia, A Música Ibérica A Gostar Dela Própria vai gravando um lado e ou
outro desta península ibérica e percebendo o que as aproxima. Desde 2011 o realizador Tiago Pereira
e a sua equipa gravam pessoas, velhas e jovens, construtores de instrumentos, recolhendo práticas
musicais e culturais para o projeto d'A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria (MPAGDP). Mas
quando se anda pelos campos percebe-se que as fronteiras geográficas e políticas nem sempre se
aplicam à música. De um lado e doutro da fronteira da península ibérica a música continua circula,
mistura-se, separa-se. Por isso, desde 2012, partindo do interesse e esforço conjunto de pessoas de
um lado e outro da fronteira, começou-se a gravar para além da fronteira portuguesa, nascendo 
A Música Ibérica a Gostar Dela Própria (MIAGDP). Queremos gravar mais e mais, porque as pessoas
vão envelhecendo, vão morrendo e estas práticas vão-se perdendo, deste lado e do outro o registo 
e a documentação da música ibérica é uma urgência.

A MPAGDP é um dos maiores espólios audiovisuais, de tradição oral e memória coletiva, existentes
em Portugal. Visa criar uma consciencialização para o conhecimento e importância de um património
vivo e muitas vezes esquecido de tradição oral, cantigas, romances, contos, práticas sacro-profanas,
músicas, danças e também gastronomia. Esta consciencialização, que é essencialmente um mecanismo
de alfabetização da memória, lembra-nos de que é urgente documentar, gravar e reutilizar fragmentos
da memória de um povo.



O OUTRO MARCO POLO, qUE VIAJOU 
- TALVEz - COM FERNÃO DE MAGALHÃES

PROJECTO PATRIMÓNIO | MEMÓRIA 
COMUM – ASSOCIAÇÃO 
(P/ MUSEUS MUNICIPAIS – VISEU)

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

FASE PILOTO: JUNHO-JULHO 2019 | 1º FASE: DESDE 20/09/2019 
(PELOS 500 ANOS DA PARTIDA DA EXPEDIÇÃO DE FERNÃO DE MAGALHÃES)

VISEU

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (3º E 4º ANOS DE ESCOLARIDADE) projectopatrimonio.com
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A premissa inicial do projeto é a de modelo para abordar as temáticas da História, território, 
multiculturalidade; e incentivo à leitura e à escrita, por ocasião dos 500 anos do início da viagem de
circum-navegação comandada por Fernão de Magalhães.

Inspirada na obra conhecida por “Viagens de Marco Polo” [e em “As Cidades Invisíveis” de Italo Calvino
sobre as originais “Viagens (…)”], cada aluno (voluntariamente) participante, deveria descrever um
território (cidade, ilha, continente, etc.) que fosse por si descoberto enquanto navegador/explorador
de novos “mundos”. 

Ou seja, o aluno/participante coloca-se na pele de um explorador que transmite por escrito, as suas
próprias descrições, sendo que cada descrição corresponderá a um território “potencialmente” 
descoberto/achado. Da junção das várias descrições (uma por aluno/participante) compilou-se um
“livro” de textos descritivos, quanto a geografias longínquas e seus habitantes. A descrição/texto 
individual podendo incidir sobre a vertente natural, ou sobre a vertente humana, seja no vestuário,
alimentação, arquitetura, etc. (ficando esse ou esses elementos ao critério de cada aluno/participante,
bem como o grau de detalhe). 

A cada turma corresponde um caderno do livro e é do conjunto dos cadernos das turmas participantes
que se forma o livro “completo” das descrições e dos “mundos”. A analogia subjacente é a de que nenhum
de nós conhece a totalidade do “Universo” e apenas com a junção dos vários “mundos” e experiências
individuais, partilhadas, se poderá conhecer mais adequada e corretamente o que nos rodeia



VIDA DO GRANDE D. qUIxOTE DE LA MANCHA 
DO GORDO SANCHO PANÇA

TEATRO DO BOLHÃO
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

PORTO

TODOS OS PúBLICOS acet-tb.com
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Vida do Grande D. quixote de La Mancha do Gordo sancho Pança, de António José Da Silva, é a próxima
criação do Teatro do Bolhão e tem encenação de Kuniaki Ida. O espetáculo estará em cena no Auditório
do Palácio do Bolhão, tendo como protagonistas Paulo Calatré e António Capelo, nos papéis de D. Quixote
e Sancho Pança.

Por que nos continua a fascinar incessantemente esta personagem mítica criada por Cervantes há
mais de 400 anos, e que tornaria As Aventuras de D. quixote a obra mais editada em todo mundo 
depois da Bíblia?

Que podemos procurar hoje neste herói ingénuo e sonhador a partir do qual se criou o termo
quixotesco para designar aquele que é nobre mas desligado da realidade ou que trabalha em defesa
de causas que julga justas, sem consegui-lo?
Porque nos inquieta a versão de AJS que acrescenta ao original de Cervantes uma cena com uma
Justiça vesga e inapta, porventura a mesma que acabaria por matá-lo numa fogueira da inquisição?
Vida do Grande D. quixote de La Mancha do Gordo sancho Pança, de António José da Silva, narra as
aventuras deste cavaleiro que transforma constantemente o real: imagina guerreiros, imagina batalhas,
imagina uma amada… Sempre acompanhado pelo seu companheiro Sancho Pança, segue em aventuras
que ele próprio inventa, apagando os limites  entre o real e o imaginado e questionando a nossa 
capacidade de ver para além do que estabelecemos como normal.

Neste espetáculo dirigido por Kuniaki Ida em que ilusão e realidade se confundem num universo delirante
e cómico, o idealismo não é só uma forma de escapismo, mas também a capacidade de ver outra realidade,
utópica, e deixar-nos perder, divertir e maravilhar com D. Quixote e Sancho Pança.

FICHA ARTÍSTICA:Texto ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA Encenação KUNIAKI IDA Versão Cénica ANTÓNIO CAPELO Intérpretes
ANTÓNIO CAPELO, MARGARIDA GONÇALVES, BERNARDO GAVINA, CLARA GONDIN, JOÃO PAULO COSTA, PAULO
CALATRÉ, RUTE MIRANDA, MÁRIO SANTOS e SANDRO RODRIGUES Cantora ALEXANDRA CALADO  Músico ANTONY
FERNANDES  Cenografia e Adereços CRISTÓVÃO NETO Figurinos CÁTIA BARROS Adereços de Ator PAULA CABRAL
Luz RUI MONTEIRO Som JOSÉ PRATA Maquinaria ANTÓNIO QUARESMA Direção de Produção GLÓRIA CHEIO 
e PEDRO APARÍCIO 



2019 GULBENKIAN GRANT / AIR 351

AIR 351
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2019

CASCAIS

ARTISTAS ESTRANGEIROS NÃO RESIDENTES EM PORTUGAL air351.art
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2019 Gulbenkian Grant / AiR 351: residências artísticas para estrangeiros não residentes em Portugal,
de maio a julho de 2019. 

Com deadline a 15 de maio, estiveram abertas as candidaturas para residências artísticas de 3 meses
do programa Air 351, um programa internacional de residências em artes visuais, localizado em Cascais. 

Com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a residência inclui acesso a um estúdio individual 
e espaços comunitários da AiR 351. 

O programa Gulbenkian Grant / AiR 351 integra atividades organizadas com a comunidade artística
local, dá apoio técnico e de curadoria, bem como a possibilidade de trabalhar com a rede de parceiros
da AiR 351.

Em resposta ao open call, o AiR 351 recebeu 199 solicitações de todo o mundo. Ozge Topçu foi o candidato
escolhido. Özge Topçu nasceu em 1987, vive e trabalha em Istambul.
www.air351.art/gulbenkian-grant-air351
www.air351.art/ozge-topcu



 

ACADEMIA VISUAL

EMERGEDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

ANUALMENTE, DURANTE O ANO LETIVO

VÁRIOS LOCAIS EM TORRES VEDRAS

ALUNOS DE ARTES DO ENSINO SECUNDÁRIO emerge-ac.pt
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A Academia Visual divide-se em várias sessões que incluem: contexto, definição, conceito, gestão 
e comunicação cultural, ateliês de produção criativa de pintura, desenho contemporâneos, arte 
instalativa, escultura, vídeo arte, fotografia, arte performática, curadoria, iluminação, montagem 
e serviço educativo. O programa culmina com a inauguração da exposição.

As sessões têm tutoria de profissionais ligados à arte, preferencialmente, sediados em Torres Vedras.
Na primeira edição, em 2018, participaram Daniela Ambrósio e Jorge Reis (EMERGE), Patrícia Sobreiro
(Serviço Educativo da Paços - Galeria Municipal de Torres Vedras), Catarina Sobreiro (Paços - Galeria
Municipal de Torres Vedras), Nuno Vasa (artista plástico), Carlos No (artista plástico) e João Garcia
Miguel (diretor do Teatro-Cine de Torres Vedras e artista visual).

As atividades decorreram na Paços - Galeria Municipal de Torres Vedras, Porta 5 - Espaço cultural 
e Casa Azul, espaço de exposição EMERGE. Os participantes terão a possibilidade de visitar os parceiros
media locais, Torres Vedras Web e a Radio ON. Nas próximas edições farão a visita ao atelier de um
artista e à Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, para que tenham contacto com
uma instituição de ensino superior e conheçam as suas instalações. 

Pretendemos que os alunos se sintam mais esclarecidos em relação às artes visuais e às profissões
associadas, e que isso os ajude a fazer uma melhor escolha no ensino superior. Uma participação
mais ativa nas atividades artísticas do concelho.



Sete CiDADeS - PARA ALÉM DA PAISAGEM 

MUSEU CARLOS MACHADO
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DE 10 DE JULHO A 6 DE SETEMBRO DE 2015

CASA DO PARQUE DA LAGOA DAS SETE CIDADES

TODOS OS PúBLICOS museucarlosmachado.azores.gov.pt
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Um dos projetos que afirmam o Museu Carlos Machado (MCM) como museu de território é o Museu
Móvel, que inaugurou a sua ação na freguesia das Sete Cidades, em setembro de 2008. Após os
primeiros anos de atuação, partiu-se para uma nova etapa dedicada às questões patrimoniais.
Tornara-se fundamental: aprofundar, investigar e sistematizar aspetos do património local.

Como estratégia de atuação e considerando que a comunidade das Sete Cidades tem características
urbanísticas, comunitárias, paisagísticas e afetivas muito particulares que a tornam um caso único na
ilha de S. Miguel, a equipa do Património Cultural Imaterial do MCM arrancou com este projeto-piloto.

Sete Cidades - Para Além da Paisagem, procurou registar usos e costumes, valores e tradições, crenças
e rituais, assinalar particularidades da história e referir muitas das contingências a que foram sujeitos
os seus habitantes. 

O trabalho no terreno iniciou-se em abril de 2014. A equipa foi registando as memórias dos habitantes
mais idosos, pelas suas vivências, histórias de vida, pela sua capacidade de trabalho e de luta, pela
sua lucidez e espírito crítico. Elegemos 14 pessoas, esta seleção partiu do contato direto com as pessoas,
constituindo-se uma "amostra" evocativa, mas não única, do testemunho desta freguesia. A 21 de
dezembro de 2015, este projeto granjeou o 2º lugar da VI Edição do Prémio Ibero-Americano de Educação
e Museus, permitindo em abril de 2018 a edição de uma publicação sobre o trabalho já desenvolvido.

Com esta exposição pretendeu-se, acima de tudo, homenagear os seus habitantes através de uma
ação de salvaguarda e de reforço identitário daquele lugar.  



  

CENTRO PARA O FUTURO RURAL

PROJECT EARTH
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

SABÓIA, ODEMIRA

TODOS OS PúBLICOS claralab.org
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CLARA - Centro para o Futuro Rural, é um pólo agregador para o desenvolvimento sustentável, 
para a valorização e reativação da região interior do Concelho de Odemira. Um espaço colaborativo
multidisciplinar de investigação, criação, formação, pensamento e debate, gerador de impacto social
e ambiental.

Promovendo a experimentação e a transferência de conhecimento, desafiam-se padrões de pensamento
e comportamento, criam-se valores compartilhados e exploram-se soluções contemporâneas para 
a correlação entre o urbano e o rural.

Transformando uma fábrica de tijolos abandonada, que outrora serviu como âncora económica e social
para a região, num Centro para o Futuro Rural, realizamos atividades como residências, eventos culturais,
workshops e conferências nas intersecções de Arte & Património, Design Sustentável, Cultura Alimentar
& Regeneração de Ecossistemas, Empreendedorismo Social, Turismo & Habitação.

CLARA iniciou a sua programação em Agosto de 2019 com a residência HOLIS, uma escola interdisciplinar
que promove a inovação social através da inteligência coletiva. O programa reflectiu nos cenários
possíveis para um “futuro rural”, desenvolvendo quatro projectos para a revitalização do tecido
económico e social do território.

Para Outubro e Novembro do mesmo ano, estão definidos dois programas de Regeneração de 
Ecossistemas, promovendo experiências teórico-práticas para o desenvolvimento de perspectivas 
e habilidades regenerativas: Microbiologia em Solos Portugueses para Principiantes e Compostagem
e Alimentação de Solo Orgânico.



DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

5 DE OUTUBRO 2018

CENTRO CULTURAL DE SAMORA CORREIA

TODOS OS PúBLICOS
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Desenhar foi sempre uma forma de errância. Uma espécie de nomadismo sem destino ou bússula.
Neste traçar perpétuo, a hipótese da paisagem revelou-se o centro a partir do qual todo o trabalho
se constitui, com um acerto sempre provisório. E depois começou, também, a surgir a questão 
da mistura, ou, dito de outra forma, da fronteira. A pergunta, que nunca se fez de forma direta ou 
explícita, é, então, onde começa ou acaba o desenho? Deste ponto de vista, os modos ou maneirismos
de um trabalho em devir foram, como tal, um puro acidente do acontecer da obra. Essencial, mesmo,
tem sido a disponibilidade total ao que se propicía num jogo cerrado de formas, cuja representação
do real é sempre oblíqua, problemática, questionável. 

E outra forma do mesmo desígnio o design, um modo paralelo de traçar.

Este projecto surgiu no contexto de uma conversa com alunos do quarto ano, na qual se explorou 
o conceito e limites do desenho, abordando novas formas de o entender, visual e auditivamente, bem
como refletindo sobre os aspetos inerentes à sua prática.

UM GESTO FIxO NO CHÃO

GE PRODUÇõES CRIATIVAS
ANTÓNIO FARIA

antoniofariadrawings.weebly.com



SAIR DO ARMÁRIO

CEJTM – CENTRO DE ESTUDOS JUDAICOS 
DE TRÁS-OS-MONTESDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

EM CURSO DESDE 2018

PORTO E NORTE

TODOS OS PúBLICOS cejtm.com.pt
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Sair do Armário - Património material/ imaterial da Herança Judaica na região Norte (Nut III) tem
como objetivo a construção de Rotas Judaicas visando recuperar a identidade do imaginário comum
e reativar o sentido de pertença das comunidades rurais/ urbanas, parte ativa nos produtos turísticos
finais, através da recriação de memórias, tradições, gestos, rituais (etc), gerando turismo sustentável
e formação/ emprego. O ponto de partida é a metáfora geográfica "Trás-os-Montes" e busca diálogos
transversais, dando voz à resiliência cultural sefardita.

1. Conceção das primeiras Rotas Judaicas de Trás-os-Montes, alicerçadas em investigação histórica
do património sefardita material e imaterial, análise do perfil do visitante e reativação 
de memórias/vivências cripto judaicas;
2. Criação de conteúdos informativos digitais, audiovisuais/outros; 
3. Realização de eventos dinamizadores do património e do turismo cultural; 
4. Criação do primeiro Cluster Kosher português gerador de sustentabilidade;
5. Registo em media de património cultural gastronómico sefardita (cooperação Memoriamedia 
e DIAITA-Património Alimentar da Lusofonia);
6. Inserção de Trás-os-Montes nas redes nacionais e internacionais (formais e informais) 
de temática judaica (académicas/sociais/ culturais/turísticas/bem-estar e económicas). 

O CEJTM coordena uma exposição itinerante sobre a diáspora judaica a nível mundial, incluindo a Península
Ibérica, intitulada “In the Crossroads of Sefarad”. A exposição tem fins culturais, cívicos e educativos.
www.bh.org_il
www.forca-motriz.com.pt
Palavras chave: herança sefardita - rotas culturais
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BIENAL DE ARTES | ANOzERO 2019 COIMBRA 

TEATRO ACADÉMICO DE GIL VICENTE
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2019

COIMBRA

TODOS OS PúBLICOS tavg.pt
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O cinema, o tempo, as margens.

Na programação convergente do Anozero, a programação de cinema conduz-se por uma relação 
estreita com o tema da bienal e a(s) sua)s) sensibilidade(s). 

Estamos na margem que vai do sortilégio de um filme ao encantamento que transporta o espectador
para um mundo que dura, todo, o tempo do filme. Encontra-se uma 'aura' que pode conduzir ao 
profundamente sagrado, inscrito no tempo. 

Convida-se quem está, quem vê, a deixar-se levar pelas imagens, mais do que na procura de uma
narrativa que pode não existir. 

Paisagens, imagens, fotogramas, em que podemos precisar de tempo para os seus sentidos/texturas
sedimentarem entre as longas margens da nossa sensibilidade.

Nesta proposta de programação, quer-se também mostrar e experienciar, a arte cinematográfica, 
na evolução das diferentes formas de visualizar e ouvir a obra fílmica. 

Nestes dois intensos dias, nomes singulares de uma filmografia sublime, estarão a preencher toda a nossa
tela de uma imensa beleza.

Assim, nesta bienal, começa por se evocar a obra magistral de António Reis e Margarida Cordeiro, para os
seus “filmes escondidos” poderem ser vistos em sala (Jaime, Trás-os-Montes, Ana e Rosa de Areia). 
Além desta dupla impar do cinema de autor, teremos outros nomes excecionais do cinema mundial,
Buster Keaton (Marinheiro de Água Doce); Roberto Rossellini (Stromboli); Jean-Luc Godard (A Nossa
Música) e no final, um filme concerto, A Casa na Praça Trubnaia, de Boris Barnet, musicado com uma
versão dos Mão Morta Redux.

Curadora da Programação de Cinema: Luísa Lopes
Organização em parceria com: Teatro Académico de Gil vicente, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra,
Colégio das Artes e Leopardo Filmes
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PORTO DESIGN BIENNALE

ESAD—IDEA, INVESTIGAÇÃO 
EM DESIGN E ARTEDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

19.09—08.12.2019 (PRIMEIRA EDIÇÃO)

VÁRIOS LOCAIS, PORTO E MATOSINHOS

ESPECIALIZADO EM DESIGN E ARTE, 
NACIONAL E INTERNACIONAL, E PúBLICO-GERAL

esadidea.pt
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A Porto Design Biennale é um evento promovido pela Câmara Municipal do Porto e Câmara Municipal
de Matosinhos, cuja organização está a cargo da esad—idea.  

Apresentando-se como um evento regular capaz de promover a cultura do design, a discussão pública
e a produção de conhecimento crítico a partir de Portugal, a Porto Design Biennale pretende desenvolver
um trabalho continuado de investigação e divulgação do design português e internacional, potencializando
a associação de recursos entre disciplinas, designers, empresas, a academia, a indústria e diversos
sectores públicos e privado. 

A 1.ª edição desenvolve-se sob o tema Post Millennium Tension num programa que reúne cinco ex-
posições, duas instalações no espaço público, dois ciclos de oficinas, uma conferência performativa
e um evento de conferência e debate sobre Cultura Digital. Territorio Italia agrega a programação em
torno do país convidado — Itália. Através de três exposições e uma conferência, somos introduzidos
a uma nova prática do design italiano, indissociável do contexto de mudança sociopolítica que afeta
o território e é sintomático de um espectro de tensões que marcam a europa e o mundo globalizado.
A ativação da academia será feita através do Projeto Escolas, nas quais as instituições nacionais de
ensino em design apresentarão as suas visões e projetos. E, a par da programação nuclear, diversos
eventos darão forma a uma programação de Satélites, plural e diversificada nas suas formas e expressões,
reunindo eventos acolhidos pela Porto Design Biennale e dez projetos selecionados a partir de uma
Open Call. Deseja-se ainda que a Porto Design Biennale seja um espaço de celebração do design,
onde a problematização e o debate não excluem o entusiasmo associado ao pensamento e à procura
por formas de concretizar um mundo melhor.

Créditos fotográficos: Inês d’Orey • Renato Cruz Santos 



CASA COMUM

UNIVERSIDADE DO PORTO – REIT
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DESDE 3 ABRIL DE 2019 

PORTO

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E PúBLICO EM GERAL sigarra.up.pt
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CONCEITO I O projeto “Casa Comum” começou a tomar forma logo após a tomada de posse, a 27 de junho
de 2018, da Equipa presidida pelo novo Reitor Prof. Doutor António de Sousa Pereira. Embora o espaço 
a que atualmente chamamos Casa Comum só tenha sido inaugurado no dia 3 de abril de 2019 – constituído
por um Auditório Multiusos e quatro espaços expositivos (Galeria I, Galeria II, Sala de Videoarte e Sala do
Fundo Antigo) – a ideia de uma Universidade que se oferece à Comunidade como um espaço de diálogo,
reflexão e inovação foi desde logo promovida. 

A Casa Comum é, por isso, essencialmente um conceito, apresentando-se simultaneamente como o reflexo
e o motor de uma nova forma de se entender o papel da Universidade. É assim que a Casa Comum é, ao
mesmo tempo, portuguesa e de muitas partes do mundo, atenta que está à especificidade cultural dos
seus estudantes e das instituições com que entra em diálogo, contribuindo para a vitalidade cultural 
da cidade e para o desenvolvimento da região. A Casa Comum tem como grande projeto em construção 
a criação de uma Rádio Universitária que se torne o ponto de encontro de uma comunidade vibrante, 
reflexiva e hospitaleira. 

PROGRAMAÇÃO I A Casa Comum tem como principais atividades a organização de: exposições; concertos;
ciclos de cinema; sessões de leituras encenadas, performances e teatro, de que o TUP – Teatro Universitário
do Porto tem sido o principal dinamizador; debates, palestras e workshops; visitas guiadas; e atividades
educativas para um público mais jovem. 

COMUNICAÇÃO I A criação da APP Acontece na U.Porto, que dá conta, em tempo real, de todas as atividades
organizadas pela Unidade de Cultura da Reitoria, pelas 14 Faculdades e pelos 49 centros de investigação,
tem sido um instrumento importante de comunicação, sendo por isso importante o desenvolvimento de
novas funcionalidades.

PARCERIAS E APOIOS I A implementação do projeto Casa Comum só tem vindo a ser possível graças a um
conjunto de parcerias, de que pretendemos destacar: a ESMAE – Escola Superior das Artes do Espetáculo;
a Casa da Música; o Curso de Música Silva Monteiro; os diferentes grupos de extensão da Universidade; 
e finalmente a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, nossa parceira
privilegiada na promoção de uma sociedade sustentável. Fátima Vieira, Vice-Reitora para a Cultura



II ENCONTRO — A UNIVERSIDADE DE LISBOA 
E O PATRIMÓNIO

FACULDADE DE BELAS-ARTES
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

27 A 30 NOVEMBRO  2019 

FACULDADE DE BELAS-ARTES

DOCENTES E ALUNOS DE QUALQUER FACULDADE
OU ESCOLA E PúBLICO EM GERAL

patrimonioulisboa.belasartes.ulisboa.pt 
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Na sequência da edição de 2018, realizou-se entre os dias 27 e 30 de novembro de 2019 a segunda
edição do Encontro — A Universidade de Lisboa e o Património, organizado pela Faculdade de Belas-Artes,
em conjunto com a Reitoria e com a colaboração das Escolas da ULisboa.

Neste encontro é pretendeu-se uma abordagem global ao notável património cultural e natural da ULisboa,
nas suas múltiplas vertentes — científica, artística, histórica e arquitetónica — reunindo património
do saber e da ciência, representado pelos seus edifícios, museus, bibliotecas, arquivos, laboratórios,
jardins e coleções, identificados como fontes de memória, compreensão, identidade, diálogo, coesão
e criatividade.

A importância de iniciativas desta natureza fundamenta-se nas diretrizes internacionais, segundo as
quais cabe às instituições a responsabilidade da preservação dos seus elementos patrimoniais e da
sua divulgação. Este papel deve ser acentuado no contexto de uma instituição de ensino superior,
considerada como a detentora de todos os testemunhos materiais e imateriais da evolução do ensino
nacional e europeu nos últimos séculos.

O debate entre as várias escolas da ULisboa visou a promoção do cruzamento dos diversos domínios
do conhecimento e do saber, desenvolvidos nas suas Faculdades, Institutos e Centros de Investigação,
que trabalham as mais variadas áreas, desde as Artes e Humanidades, às Ciências e Tecnologias. Teve
também como objetivo estimular a criação de novas sinergias resultantes de uma visão transdisciplinar
no seio da ULisboa.

Este encontro pretendeu ainda reforçar a educação da comunidade académica para a importância do seu
património único, e fomentar a contribuição de todos para o estudo e estabelecimento de estratégias
de salvaguarda, preservação, valorização e divulgação deste importante recurso para a construção
de uma identidade comum.



CRITHINKEDU: 
PENSAMENTO CRíTICO NOS CURRíCULOS DO ENSINO SUPERIOR EUROPEU

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO (UTAD)DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

2016-2019

PORTUGAL E EUROPA

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR crithinkedu.utad.pt
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A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) coordenou, desde setembro de 2016 até agosto
de 2019, o projeto CRITHINKEDU – Pensamento Crítico nos Currículos do Ensino Superior Europeu – que
visava promover o pensamento crítico nos jovens universitários. O projeto surgiu de uma parceria entre
11 Instituições de Ensino Superior (IES) Europeias de 9 países (Portugal, Grécia, Lituânia, Itália, Roménia,
República Checa, Espanha, Irlanda, Bélgica).Este projeto resultou da necessidade de alinhar as IES com as
necessidades do mercado de trabalho e os desafios societais, atendendo às complexas problemáticas 
do século XXI que, claramente. Através da formação de docentes e da elaboração de recomendações de
qualidade para a educação do pensamento crítico, o principal objetivo do projeto consistiu em dotar os
estudantes de hábitos e competências de pensamento que lhes permitam tomar melhores decisões a nível
profissional e pessoal e enquanto cidadãos ativos num mundo sujeito a profundas transformações.

O consórcio desenvolveu trabalho em parceria com empresas e professores de diversas áreas académicas,
envolvendo-os em diferentes grupos de discussão para identificar as competências de pensamento crítico
mais relevantes que os atuais estudantes e futuros profissionais deverão demonstrar, adaptando e repensando
os currículos do Ensino Superior Europeu. Desenvolveu-se uma vasta rede internacional de partilha de informação
e cooperação no domínio da educação e investigação do pensamento crítico. Como resultado do trabalho
desenvolvido a nível europeu, foram publicados: a) O inventário Europeu de competências e disposições 
de pensamento crítico necessárias em diferentes setores profissionais; b) Uma revisão das práticas educativas
promotoras de Pensamento Crítico nas IES e orientações preliminares para a qualidade na educação do 
pensamento crítico nas IES Europeias; c) O curso Europeu Crithinkedu para professores universitários. Mais
informação em http://crithinkedu.utad.pt/en/intellectual-outputs/. Em junho de 2019, em Leuven, na Bélgica,
culminando com o término do projeto, o projeto realizou, em parceria com a Foundation for Critical Thinking
(EUA), a 1.ª Cimeira Europeia de Educação para o Pensamento Crítico. Foi apresentado e debatido um protocolo
educacional de apoio ao desenvolvimento do pensamento crítico e um Manifesto, que compromete os que
o assinam, em implementar o protocolo, (http: //bit.ly/2KyzGBD.) Em julho de 2019 realizou-se a 2ª edição
do curso de formação de Professores "Promover o Pensamento Crítico na minha unidade curricular". 



PROCESSO PARTICIPATIVO PDM DA MAIA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO / DEPARTAMENTO 
DE CIêNCIAS SOCIAIS, POLíTICAS 
E DO TERRITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2019-2020

MAIA

CIDADÃOS, AUTARCAS E TÉCNICOS MUNICIPAIS DA MAIA ua.pt/dcspt/
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Cinco dias depois do último ato eleitoral, uma sala na cidade da Maia encheu-se de cidadãos. 
Não foram protestar, nem falar do seu interesse individual. Não apareceram para ouvir falar os responsáveis
ou os especialistas. Saíram de casa para oferecer duas horas de tempo cívico, saber e experiência para
ajudar a construir melhores propostas para o futuro da sua cidade e município. O Processo Participativo
PDM da Maia é um dos projetos do Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas (L3P), que está
associado ao Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro.
Desenvolvem-se projetos de investigação que respondam aos desafios colocados por instituições
públicas, empresas e organizações do terceiro sector. Neste projeto, cujo promotor é a Câmara 
Municipal da Maia, a aplicação de metodologia participativa tem como objetivo o envolvimento de
cidadãos, autarcas e técnicos municipais na elaboração da 2ª revisão do Plano Diretor Municipal
(PDM) da Maia. As fases do processo participativo são: (1) EXPECTATIVAS, realização de reuniões com
o executivo, técnicos, escolas e presidentes das Juntas, além da apresentação pública; (2) DIAGNÓSTICO,
realização de sessões participativas nas Juntas de Freguesias através da partilha de memórias e construção
de um diagnóstico colaborativo dos problemas e potencialidades locais. As (3) PROPOSTAS e (4)
APROVAÇÃO, serão realizadas até Junho de 2020. http://laboratorio3p.web.ua.pt/index.php/projetos/
nossosprojetos/pdmmaia/



ATIVIDADE SOBRE "A ATENÇÃO" 
NA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO DE VISEU

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

4 DE JUNHO DE 2019

VISEU

COMUNIDADE EDUCATIVA - JOVENS ESTUDANTES E PROFESSORES ipv.pt
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O Politécnico de Viseu, através da PV Editora – criada no final de 2018 - assume, no âmbito dos seus fins
e atribuições, a missão de promover a cultura e o conhecimento através do livro, publicando obras de
interesse cultural, artístico, académico, científico, pedagógico e didáctico de autores viseenses, do Politécnico
de Viseu, e outros, promovendo e valorizando o conhecimento e o património literário, científico, artístico
e cultural gerados no país e na região.

A segunda publicação da PV Editora, intitulada “a Atenção” - da autoria de José Manuel dos Santos -, resultou
da parceria estabelecida entre o Politécnico de Viseu e o Museu Nacional de Arte Contemporânea 
e concretizou-se no âmbito do projecto [Portugal entre Patrimónios]. O lançamento do livro aconteceu
no MNAC, no dia 23 de Maio de 2019.

Partindo da etimologia e amplitude semântica da palavra “atenção”, o autor oferece-nos o seu olhar
sobre algumas das mais belas realizações humanas, percorrendo a arte e a poesia, e os muitos mundos
humanos, talentosos, misteriosos e singulares, que as geraram.

Cultura e educação são um valor em si, manifestação de forças estéticas e éticas que o ser humano organiza
e imprime na comunidade em que vive. É na assunção deste valor - e património - que o Politécnico de
Viseu, de forma dinâmica, se liga a toda a comunidade educativa e se relaciona com as várias escolas da
região em que se insere.

Na afirmação desta ligação e proximidade, a temática de “a Atenção” foi apresentada na Escola Secundária
Viriato de Viseu, no dia 4 de Junho de 2019, pela voz dos professores e investigadores João Luís Oliva 
e Liliana Castilho, membros da PV Editora e do corpo docente do Politécnico de Viseu, respectivamente.
A actividade realizou-se na Biblioteca da escola e teve uma larga participação de jovens estudantes 
e professores que, no final, intervieram num debate com comentários e questões.

O Politécnico de Viseu prosseguirá esta dinâmica de relações e actividades, na convicção de que educação
e cultura pertencem por essência à comunidade, e são a força vital que a impele ao conhecimento.



   

2CN-CLAB (CULTURAL COOPERATION 
NETwORKS - CREATIVE LABORATORy)

UNIVERSIDADE DO MINHO
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO DESDE 2016

BRASIL, ESPANHA E PORTUGAL

PROFISSIONAIS E FUTUROS PROFISSIONAIS 
DO SETOR CULTURAL LOCAL

2cnclab.wordpress.com
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O 2CN-CLab é um laboratório criativo itinerante que visa promover a discussão crítica e construtiva
sobre as redes culturais e, desta forma, sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos para 
a participação qualificada em organizações desta natureza. O formato das ações do 2CN-CLab é muito
flexível, variando, nomeadamente, em função do contexto onde são promovidas, podendo ser:
sessões mais teóricas em jeito de conferências, palestras e seminários; sessões de partilha de experiências
como debates, grupos de discussão e mesas-redondas; ou sessões eminentemente práticas de 
formação-ação de apoio à avaliação, ao desenho e à implementação de projetos culturais em rede
ou de redes culturais. Enquadrado no plano estratégico do POLObs, o 2CN-CLab é desenvolvido em
colaboração com a Dois Pontos Associação Cultural e fruto da parceria com instituições de ensino 
superior, centros de investigação, organizações públicas e privadas que, entre outros, operam no
setor cultural e profissionais do setor cultural. Desde a sua criação já foram promovidas no âmbito
do 2CN-CLab um total de 106 ações, no Brasil, Espanha e Portugal, que contaram com a intervenção/
participação de 2.474 estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural originários
do Brasil, Espanha, Itália, México, Polónia e Portugal. Para o biénio 2020-2021 as atividades do 2CN-CLab
vão centrar-se na temática “Cultura e Desenvolvimento: Projetos Culturais em Rede e a Agenda 2030”.
Mais informações sobre o 2CN-CLab podem ser consultas em  https://2cnclab.wordpress.com/.

Coordenador da iniciativa: Manuel Gama (manuelgama@ics.uminho.pt; 2cn.clab@gmail.com) 
POLObs (Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura); http://polobs.pt/
CECS-UM (Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade)



SIMPLEx

qUARTETO CONTRATEMPUS
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2019-2020

BRAGA, CASTELO BRANCO, FIGUEIRA DA FOZ, LEIRIA, LOULÉ, PAREDES DE COURA, SETúBAL,…

TODOS OS PúBLICOS quartetocontratempus.com
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Simplex é uma Ópera Cómica Multimédia, criação do Quarteto Contratempus em coprodução com 
o Teatro Municipal do Porto, com o apoio da Direção-Geral das Artes, bem como de outros parceiros
tais como Antena 2, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Tintex Textiles, ESMAE, Município de Paredes
de Coura, entre outros. Conta com libreto de Carlos Tê e José Topa, encenação de António Durães 
e composição de Telmo Marques. Simplex estreou a 15 e 16 de junho de 2019 e estará em digressão
durante o ano de 2020.

O Quarteto Contratempus é um coletivo que se tem dedicado à criação de projetos de Ópera de
Câmara, em língua portuguesa, num registo cómico e com forte componente multimédia tendo sido
em 2018, neste domínio, distinguido com o 3º Lugar do Prémio Nacional de Indústrias Criativas 
e Prémio Born from Knowledge.

Outras informações e conteúdos multimédia referentes a esta criação artística, à Digressão 2020 
e ao trabalho do Quarteto Contratempus disponíveis em http://www.quartetocontratempus.com



 

LIGARTE

FUNDAÇÃO LIGA
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

1 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO 2019

LISBOA

PúBLICO EM GERAL fundacaoliga.pt
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O LIGARTE é um espaço de criação artística onde todos temos lugar e em que a arte se assume como
forma de libertação dos condicionalismos existentes e de abertura para o mundo.

LIGARTE inaugurou Coletiva de Artes Plásticas no GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial (www.grace.pt). 

Na sua sede, o GRACE recebeu durante os meses de agosto e setembro de 2019 a Exposição Coletiva
LIGARTE. Bráulio Moreira, Fernando Delgado, Pedro Almeida e Tomás Lima, são os quatro artistas
que integraram esta coletiva.
Esta exposição assinalou o inicio do projeto LIGAdos PELA ARTE promovido pela Casa das Artes da
Fundação LIGA, que tem como objetivo impulsionar e divulgar o talento dos artistas do LIGARTE,
através da realização de exposições de artes plásticas em contextos organizacionais.

http://www.fundacaoliga.pt/conteudo/noticias/LIGARTE-inaugura-Coletiva-de-Artes-Plasticas-no-GRACE



PRAÇA DAS REDES

CAIxA DE MITOS
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

PORTUGAL

REDES E CIDADõES caixademitos.com
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Abaixo as Redes! Sim, as redes que o são só de nome, mas que na prática são apenas encontros, 
estruturas para-militares ou associações encapotadas, deveriam clarificar a sua identidade. Para alguns,
as redes são, as reuniões da própria Rede. Algumas redes são tão fracas que nunca apanham peixe.
Pudera! Para tal é preciso ter malhas, ligações, pontos de confluência e acção agregadora.

Mas as redes que são redes ou que lutam para o ser, valem a pena. 
Para problemas e situações multifuncionais ou multissectoriais, sem redes não á luz ao fundo do túnel.
As redes são um agregador de recursos que mobilizados na acção, podem produzir pequenos milagres.

A Praça das Redes surge da constatação das dificuldades que muitas redes atravessam e surge como
um elemento positivo para lhes dar vida. Ou seja dar rede às redes.

A Praça das Redes é um dispositivo de apoio à auto-avaliação das redes existentes, de aconselhamento
participado para a co-construção de autênticas dinâmicas de cooperação e um Laboratório para o Modelo
das 4 vertentes da sustentabilidade: representação institucional, dar voz, auditoria interna e comunidade
de prática.

A Praça das Redes é ainda um sistema de comunicação que se exprime nas Redes Sociais e em eventos
presenciais através da animação de espaços colaborativos visando a participação e o comprometimento
dos utilizadores e dos participantes em iniciativas, reforçando o sentido de comunidade.

Contacto Caixa de Mitos – Agência para a Inovação Social
www.caixademitos.com http://pracadasredes.caixademitos.com • geral@caixademitos.com



PASSAPORTE DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

EN2 - ESTRADA NACIONAL 2 (DE CHAVES A FARO)

TODOS PúBLICOS
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O “Passaporte EN2” é uma edição da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Pode
ser obtido nos postos de turismo e câmaras municipais dos municípios aderentes, ou através do email
geral@rotan2.pt. Com ele, os viajantes podem ir recolhendo carimbos nos locais por onde passam 
e param, ao longo de toda a rota. A emissão do passaporte é mais um passo na promoção da rota,
incentivando turistas nacionais e estrangeiros a percorrerem esta estrada que abrange todo o País.

A Associação foi constituída em novembro de 2016, para implementar o projeto turístico EN2, liderado
pela Câmara de Santa Marta de Penaguião. Trata-se de um projeto inédito, transregional que pretende
desenvolver uma identidade na estrada, torná-la um percurso turístico à escala internacional, e combater
a desertificação dos concelhos do interior.

Semelhante à “Route 66” nos Estados Unidos da América e a “Ruta 40” na Argentina, ainda que numa
escala menor, a N2 atravessa 35 municípios com diferentes geografias, paisagens e realidades. Cruza
o interior de cidades, parques naturais e povoações. Oferece múltiplos cenários, desde praias as algarvias,
às planícies alentejanas e ao Douro Vinhateiro. Atravessa quatro serras, 11 distritos e 11 rios.

A ideia é que com a motivação do passaporte as pessoas que façam o percurso histórico obtenham
informação em todos os concelhos, sobre os locais, a rota, onde comer e onde ficar. O quilómetro
zero é em Chaves.

A inscrição da Estrada Nacional 2 (N2) no Plano Rodoviário Nacional data de 11 de Maio de 1945 
e transformou esta via na coluna dorsal do interior do País, ligando-o de Norte a Sul, de Chaves 
a Faro, numa extensão de 739,260 km. O passaporte da EN2 contribui para promoção destes 
territórios. Percorra a N2 e descubra Portugal.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICíPIOS DA ROTA 
DA ESTRADA NACIONAL 2

cm-smpenaguiao.pt



MINA ANzU

PLATAFORMA CAFUKA 
– ASSOCIAÇÃO CULTURALDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

LISBOA

ESCOLAS DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE cafuka.com
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“Mina Anzu” é uma campanha de recolha de materiais didáticos para a criação de workshops 
de Expressões Plásticas em escolas de S. Tomé e Príncipe durante o ano de 2019. Fornecendo 
a totalidade dos materiais necessários, criar-se-á um programa de atividades com artistas plásticos,
professores e outros convidados que com alguma regularidade dêem continuidade ao projecto
(www.facebook.com/events/2278985018986732/) Material necessário: tintas (tempera, aguarela,
acrílica), pincéis, lápis de cor, canetas de feltro, lápis de cera, pastéis, giz, plasticina, barro, massa de
moldar, papel (desenho, crepe, lustro, canelado, cenário…), cartolinas, colas, telas, tesouras, etc. Local
de recolha: ACOSP - Portas de Benfica-Edificio do Castelo Norte, Porta B – Lisboa. Horários: segunda
a sexta 17:30 - 19:30m sábados 14:30 - 19:30. Contacto para donativos e outras questões:
direcao@cafuka.com. 

A Plataforma Cafuka é uma associação de artistas plásticos naturais de S. Tomé e Príncipe. Divulga 
e promove as artes e artistas de S. Tomé e Príncipe e de toda a lusofonia. Tem como objetivo principal
gerar um movimento artístico capaz de influenciar transversalmente todas as disciplinas criativas 
santomenses e do universo lusófono em Portugal. A associação entende que a língua e a cultura 
lusófona são dois dos principais fatores capazes de recriar uma nova sociedade e que a criatividade
pode solucionar dificuldades artísticas, culturais, sociais e económicas, e proporcionar contributos
para o desenvolvimento das sociedades.



PROJETO INTERTURMAS

EPI-ESCOLA PROFISSIONAL DE IMAGEM
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

11 JUNHO 2019

LISBOA

ALUNOS DOS DIFERENTES CURSOS DA EPI epi.edu.pt
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PROJETO INTERTURMAS. O espaço escola transforma-se em local de trabalho a 3 níveis: espacial,
temporal e organizacional. As salas de aula são adaptadas para receber equipas de trabalho; o dia
deixa de se reger pelo horário letivo e adquire a dinâmica de um dia de trabalho; os alunos trabalham
enquadrados numa estrutura de equipa que segue o modelo das empresas nas áreas criativas. Cada
equipa é constituída por sensivelmente 14 alunos dos diferentes cursos da EPI e por dois gestores de
projeto, constituídos por um representante da área técnica e por um professor da área sociocultural
ou científica. Os projetos responderam ao tema "Gente que não sabe estar". Tendo por base alguns
dos pilares de uma sociedade que se quer desenvolvida, e tendo em conta que a construção dessa
mesma identidade coletiva é o resultado das ações individuais e grupais, onde assentam alguns dos
pilares fundamentais tais como: Cultura; Ambiente; Escola, Saúde e desporto, a materialização do
conceito numa campanha multimeios pretende levar toda a comunidade escolar a uma reflexão ativa.
Este projeto é apresentado em auditório a um júri, constituído por elementos internos e externos 
à escola.



HÁ FESTA NO CAMPO!

ASSOCIAÇÃO ECOGERMINAR 
– DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E ECONOMIA SOLIDÁRIA

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO

JUNCAL DO CAMPO

POPULAÇÃO E ASSOCIAÇõES LOCAIS facebook.com/hafestanocampo
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O que é?: “Há Festa no Campo!” é um projeto de desenvolvimento local apoiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian no âmbito do programa Partis, promovido por um conjunto de associações 
e entidades.

Porquê?: Encontrar propostas de dinamização cultural e social para a União das Freguesias do Freixial
e Juncal do Campo em conjunto com a população e associações locais, valorizando o património imaterial
e cultural das aldeias como oportunidade de afirmação é o desafio abraçado pela equipa de projeto,
A proposta?: 

ENCONTROS-OFICINAS-FESTA
1 - Assembleias comunitárias como momentos de identificação de oportunidades 
e necessidades locais – ENCONTROS;
2 - Preparação e organização de iniciativas e eventos socioculturais 
com a população - OFICINAS DE FORMAÇÃO;
3 – Apresentação pública dos eventos – FESTA.

As festas poderão ser exposições de pintura, fotografia, teatro, vídeos, musica, dança, poesia entre
outras, sempre relacionados com as tradições, memórias e festividades locais.
Durante o percurso do projeto com a duração de três anos, serão recolhidas imagens, testemunhos
e momentos para a organização de um documentário que se espera ser impulsionador do desenvolvimento
do projeto em outras aldeias.

Onde estamos: A antiga escola primária do Juncal do Campo é o espaço privilegiado para em conjunto
com a população e associações locais apresentar as suas propostas de desenvolvimento.
JUNTOS REABRIMOS A ESCOLA DA VIDA RURAL



  
   
  

UMA MERENDA COM CARINHO

PROJETONUR ASSOCIAÇÃO 
NOOR’FATIMA VOLUNTARIADODATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

EM CURSO 

ZONA DE LISBOA

SEM-ABRIGO E OUTROS CARENCIADOS facebook.com/voluntariadonoorfatima/
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NOOR’FATIMA uma Merenda Com Carinho é um trabalho voluntário e colaborativo de distribuição
de comida, roupa, artigos de higiene e muito afeto aos sem-abrigo e a outros carenciados da zona de 
Lisboa. É a proximidade e o cuidado com os outros no ir ter com eles, não os julgando, mas dando-lhes
amor e bens essenciais.

Esta partilha, solidariedade e empenhamento diário do Projetonur Associação - Noor'Fatima nasceu
da vontade de ajudar o próximo. A sua fundadora, Nurjaha Mohamed Tarmahomed é uma empresária
muçulmana de Lisboa que após a morte da mãe Fátima e em sua memória se dedicou, a tempo 
inteiro, a apoiar pessoas em condição de vulnerabilidade. Em quatro anos, o seu sonho convocou
e mobilizou muitos, tornando-se uma causa comum de um número crescente de voluntários, que em
conjunto, respondem às necessidades de muitas pessoas.

A dimensão sociocultural deste trabalho diário de rua no domínio da tolerância, da inclusão e natu-
ralmente dos afetos, determinou a evolução desta organização sem fins lucrativos e uma vontade
contínua de ir mais além. Assim, para além da distribuição em vários pontos da cidade e arredores,
existe um espaço de trabalho e acolhimento em Alfornelos, onde o envolvimento neste projecto se
faz naturalmente, independentemente da religião, nacionalidade ou etnia.

Contacto: associacao.noorfatima@gmail.com



PARA LÁ DO MAR DE SOPHIA

qUORUM BALLET
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2019

DIVERSOS LOCAIS 

PúBLICO ESCOLAR quorumballet.com
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As palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen ganham asas no espetáculo de dança "Para lá 
do mar de Sophia", do Quorum Ballet, destinado ao público escolar.

oriana ou o rapaz de Bronze?
um Cavaleiro ou o Mar?
quatro histórias nascidas da memória e escritas a tinta de liberdade.
em comum, uma letra apenas: s de sophia. s de saudade.
uma viagem pelas memórias de sophia de Mello Breyner Andresen, onde as palavras ganham vida,
numa coreografia de magia e simplicidade.

Direção artística: Daniel Cardoso I Coreografia: Inês Godinho

O Quorum Ballet é uma companhia de dança contemporânea com uma estrutura permanente,
fundada em 2005 pelo seu diretor artístico, coreógrafo e bailarino Daniel Cardoso e Theresa da Silva C..
Em Outubro de 2007, em parceria com a associação sem fins lucrativos AQK – Associação Quorum
Cultural e a Câmara Municipal de Amadora, abriu a Quorum Academy nos Recreios da Amadora, com
aulas abertas a crianças, jovens e adultos.

https://quorumballet.com/agenda/



 

ROTEIROS DOS CAMINHOS DE FÁTIMA

CENTRO NACIONAL DE CULTURA - CNC
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO, INICIADA EM 1996

PORTUGAL

PEREGRINOS, CAMINHANTES E PúBLICO EM GERAL cnc.pt
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Esta iniciativa do Centro Nacional de Cultura concretiza em livro (papel e digital) a marcação dos três
caminhos mais frequentados pelos peregrinos, até ao Santuário de Fátima, com indicações sobre 
o património cultural e religioso. 

Os Caminhos de Fátima, identificados e desenvolvidos pelo CNC desde 1996, têm por finalidade criar
condições seguras e aprazíveis para os peregrinos que a pé se dirigem ao Santuário de Fátima, evitando
as estradas de grande tráfego automóvel, em favor de caminhos de terra e de pequenas estradas rurais
com pouca circulação. São uma rede de itinerários religiosos e culturais que partem de diferentes locais
e terminam no Santuário de Fátima, ao qual o CNC está intimamente ligado desde a sua criação. 

Os três Caminhos – Caminho do Tejo (entre Lisboa e o Santuário), Caminho da Nazaré (entre Nazaré 
e o Santuário) e Caminho do Norte (entre Valença e o Santuário) – têm por finalidade disponibilizar, de
forma sistemática, ampla e gratuita, informação completa sobre estes percursos, com destaque para 
a paisagem, o património, a cultura e as ambiências locais. Estão impressos em Português, Inglês 
e Espanhol e apresentam a cartografia bem como conteúdos descritivos sobre cada um dos itinerários.
Estão em preparação novos Caminhos: Caminho do Mar (entre Cascais/Estoril e Fátima); Caminho da
Beira (no Centro de Portugal, zona da Beira interior) e Caminho do Sul (no território do Alentejo).

A elaboração e ampla disponibilização destes Roteiros pelo CNC foram desenvolvidas no contexto do
Programa Valorizar (Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior), apoiado pelo Turismo de Portugal,
I.P. Os Caminhos são implementados em parceria com múltiplas instituições (autarquias, Turismo de 
Portugal, associações, organismos públicos e entidades civis e religiosas) e em articulação com o Santuário
de Fátima, estando disponíveis no site www.caminhosdefatima.org  e em papel, no CNC e nas Entidades
Regionais de Turismo. Podem articular-se com outros itinerários de âmbito nacional e internacional,
como os Caminhos de Santiago ou as Rotas Marianas.

A plataforma online agregadora www.pathsoffaith.com  é o canal agregador da oferta, dirigido aos 
mercados internacionais. Os Caminhos de Fátima constituem uma das dimensões do projeto Caminhos
da Fé que visa a consolidação de Portugal como um destino com uma oferta diferenciadora ao nível da
fruição espiritual e cultural.



CLUBES UNESCO

COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DESDE 1989 EM PORTUGAL

PORTUGAL E PARIS

GRUPOS DE PESSOAS QUE ACREDITAM NOS IDEAIS 
DA UNESCO E A DESEJAM APOIAR NA SUA MISSÃO

unescoportugal.mne.pt
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Os Clubes UNESCO são grupos de pessoas (associações sem fins lucrativos, ONG, escolas, universidades,
fundações, círculos culturais, sociais e administrativos da comunidade), de todas as idades, todos os
horizontes, de todas as condições, que acreditam nos ideais da UNESCO e desejam apoiar a Organização
na sua missão. Estas estruturas têm como objetivo promover a UNESCO e os seus Programas, propagar
os seus ideais através de atividades inspiradas nas atividades da Organização, contribuir para a formação
cívica e democrática dos seus membros, apoiar os Direitos Humanos, favorecer a compreensão 
internacional e o diálogo entre os povos, difundir informação relativa à UNESCO junto do público, 
a nível local. Em suma, constituem-se como um prolongamento da ação das Comissões Nacionais.

O primeiro Clube UNESCO surgiu no Japão em 1947, como um movimento espontâneo da sociedade
civil. Em Portugal, o primeiro Centro UNESCO foi criado em 1989, no Porto.

A rede portuguesa de Clubes UNESCO conta atualmente com 62 Centros/Clubes de Norte a Sul do
país, um dos quais em Paris, na secção portuguesa do Lycée International de Saint Germain-en-Laye.
Saiba mais em: https://www.rpcu.pt/

A título de exemplo refere-se o “Clube UNESCO Entre Gerações”. Cerca de um ano após o arranque
do projeto “Arquivo da Memória”, a ACOA-Associação de Amigos do Parque e Museu do Coa celebrou
um protocolo com a Comissão Nacional da UNESCO para a criação do “Clube UNESCO Entre Gerações”,
possibilitando assim novos caminhos mais participados de desenvolvimento e gestão do projeto. 
O nome atribuído ao Clube teve origem na designação do Programa de Desenvolvimento Humano
Entre Gerações da Fundação Calouste Gulbenkian, que apoiou o início do projeto e apadrinhou o
Clube, cedendo o nome.

O “Clube UNESCO Entre Gerações” tem como principais atribuições desenvolver, promover e dinamizar
o projeto Arquivo de Memória, em consonância com os princípios enunciados no Ato Constitutivo
da UNESCO. 



   
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

149 // ELECTRA

FUNDAÇÃO EDPTRIMESTRAL, DESDE 2018

VÁRIOS PONTOS DE VENDA

PúBLICO DOTADO COM INTERESSES CULTURAIS fundacaoedp.pt

ELECTRA é uma revista internacional, editada pela Fundação EDP, que privilegia a crítica e a reflexão
cultural, social e política da atualidade. 

Com lançamento em março de 2018, a revista tem periodicidade trimestral e é editada em português
e em inglês. 

Contando com a colaboração de autores portugueses e estrangeiros - figuras relevantes do pensamento,
das letras, das artes - a revista tem como diretor José Manuel dos Santos, administrador e diretor
cultural da Fundação EDP, e como editor António Guerreiro, jornalista, crítico e ensaísta. 

A revista pode ser adquirida em vários pontos de venda, nomeadamente na loja do MAAT. 

Este projeto inscreve-se na ampla atividade cultural da Fundação EDP que é, em simultâneo, um dos
mais relevantes mecenas das artes e um dos principais agentes de produção cultural em Portugal.
https://www.fundacaoedp.pt/pt/conteudo/revista-electra



PLANO DE TRABALHO PARA A CULTURA, 
2015-2018 - GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO CULTURAL 
SUSTENTÁVEL (OMC GROUP SCT)

GEPAC 
Gabinete de Estratégia, Planeamento 
e Avaliação Culturais

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2017-2018

BRUXELAS, NUREMBERGA E GRAZ

DECISORES POLÍTICOS, SETOR PúBLICO E PRIVADO, 
PúBLICO ESPECIALIZADO NACIONAL 

E INTERNACIONAL E PúBLICO EM GERAL

gepac.gov.pt
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No âmbito da Agenda Europeia para a Cultura, os Estados-Membros da UE aprovaram um Plano de Trabalho do
Conselho para a Cultura 2015-2018, o qual previa a constituição de vários Grupos de Trabalho, com vista a promover
a cooperação entre os vários Estados, em temáticas que representassem um claro valor acrescentado para a UE,
e tivessem em conta o valor intrínseco da cultura e da arte para reforçar a diversidade cultural bem como a integração
da cultura noutros domínios de ação. Para cada objetivo enunciado, os grupos apresentarão um relatório sobre
os trabalhos realizados com resultados concretos e suscetíveis de serem explorados.

Nesta linha de atuação, foi constituído o Grupo de Trabalho sobre Turismo Cultural Sustentável (TCS), do qual Portugal
fez parte, juntamente com outros 23 Estados-Membros e pela Islândia, e que se reuniu durante um período de
dezoito meses para elaborar recomendações para decisores políticos e profissionais, utilizando exemplos de casos
de estudos que caraterizam diferentes identidades territoriais europeias.

As recomendações políticas deste grupo de trabalho foram apresentadas juntamente com uma nova definição de TCS:
Turismo cultural sustentável é a gestão integrada do património cultural e atividades turísticas, em conjunto com
a comunidade local, criando benefícios sociais, ambientais e económicos para todos os interessados, para alcançar
a conservação do património cultural tangível e intangível e desenvolvimento do turismo sustentável.

As recomendações do Grupo de Trabalho do TCS foram apresentadas na conferência de encerramento do Ano 
Europeu do Património Cultural, em Viena, em dezembro de 2018. 
Estas recomendações para a UE, para os estados membros da EU, para o património cultural (património religioso,
organizações, instituições, locais, práticas, associações de turismo, operadores) e para os empreendedores, refletem
múltiplos aspetos nomeadamente incidentes na promoção de modelos integrados e participativos de gestão do
património cultural, no envolvimento das partes interessadas no seu planeamento estratégico e gestão, no intercâmbio
de boas práticas e de conhecimento.



w

PROGRAMA DE RÁDIO ENCONTROS COM O PATRIMÓNIO

DIREÇÃO-GERAL 
DO PATRIMÓNIO CULTURALDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO, DESDE 2006

RADIO TSF LISBOA

TODOS OS PúBLICOS patrimoniocultural.gov.pt
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Projeto da Direção-Geral do Património Cultural, o programa de rádio Encontros com o Património
realizado em parceria com a TSF rádio notícias, está no ar há 12 anos, com emissões semanais: até
2019 408 temas, 1.630 convidados, 1.630 horas de emissão para uma audiência de cerca 350.000
ouvintes. Nos bastidores deste projeto estiveram permanentemente algumas questões fundamentais:
que lugar ocupa o património nas sociedades atuais? Que património queremos para o século XXI 
e para o futuro? Como é que o património acompanha as mudanças da sociedade? A comunicação 
e a cultura são coincidentes? A globalização dos processos produtivos, comerciais, financeiros e culturais
vem alterando os anteriores paradigmas de identidade individual e coletiva. Existe uma impressão
do mundo sem contornos definidos que é necessário clarificar, enquanto um universo de valores vai
chegando ao fim e um novo emerge. Assistimos ao domínio do virtual sobre o real e ao triunfo da 
sociedade do espetáculo. Por isso é necessário este programa: para mexer consciências, para ampliar
a difusão do património e captar novos públicos; para envolver os cidadãos; para agregar a inovação,
a criatividade e o conhecimento científico numa outra plataforma comunicacional. 

Programação, coordenação e conteúdos, Manuel Lacerda, Margarida Botto e Sandra Vaz Costa;
Manuel Vilas Boas, jornalista.



ALDEIA DA INOVAÇÃO SOCIAL

PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

4 E 5 DE JULHO DE 2018

CERDEIRA, LOUSÃ

inovacaosocial.portugal2020.pt
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Em julho de 2018, a Portugal Inovação Social mudou-se para uma aldeia do xisto da serra da Lousã
- a Cerdeira – e, durante dois dias, acolheu naquele local dezenas de projetos inovadores que ocuparam
as suas ruas, casas, pátios e espaços ao ar livre.

A iniciativa levou até esta aldeia do interior do país mais de 50 entidades envolvidas na inovação
social em Portugal, desde organizações sociais, incubadoras, consultoras, fundações, municípios ou
investidores sociais públicos e privados. Além de uma mostra de projetos, realizaram-se 6 conferências
-debate, 8 sessões de apresentação de iniciativas de inovação e empreendedorismo social, 8 workshops
temáticos, vários momentos artísticos e um bootcamp em empreendedorismo social, desenvolvido
no âmbito de um concurso de ideias inovadoras para a prevenção de incêndios e para a revitalização
das regiões fustigadas por incêndios.

O objetivo deste encontro foi fazer o balanço dos primeiros dois anos desde a abertura do primeiro
concurso da Portugal Inovação Social, um programa pioneiro na Europa, destinado a apoiar projetos
inovadores que respondam a problemas sociais em Portugal. Neste sentido, o evento reuniu e apresentou
publicamente os projetos apoiados até à data.

Atendendo ao sucesso da primeira edição, está prevista a realização de uma segunda edição em 2020,
numa aldeia portuguesa a designar e que ocuparemos novamente para receber todos os que queiram
celebrar a inovação e o empreendedorismo social.  

ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
SOCIAL PORTUGUêS (empreendedores, investidores sociais, 

entidades da economia social, municípios, etc.) e qualquer pessoa
interessado no tema da inovação social



REVIVE

TURISMO DE PORTUGAL
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

EM CURSO, INICIADO EM 2016

PORTUGAL

INVESTIDORES PRIVADOS turismodeportugal.pt
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O modelo REVIVE destina-se à recuperação de imóveis públicos de elevado valor patrimonial que não estão
a ser usufruídos pelas comunidades e seus visitantes, através da realização de investimentos privados que os
tornem aptos para afetação a uma atividade económica lucrativa, com vocação turística, nomeadamente, nas
áreas da hotelaria, da restauração, das atividades culturais, ou outras formas de animação e comércio,
preservando-se os valores e pressupostos que determinaram a dominialidade desses bens e a propriedade
pública dos mesmos, mas encontrando mecanismos que permitam prosseguir os objetivos de reabilitação
e valorização de património visados. 

O Governo lançou o Programa REVIVE em 2016, com 33 imóveis, abrindo o património ao investimento privado
para o desenvolvimento de projetos turísticos, através da concessão da sua exploração por concurso
público. Esta iniciativa conjunta dos Ministérios da Economia, da Cultura e das Finanças, pretende, além de
promover e agilizar os processos de reabilitação e valorização de património público que se encontra devoluto,
promover o reforço de atratividade dos destinos regionais, a desconcentração da procura e o desenvolvimento
do turismo nas várias regiões do país, gerar riqueza e postos de trabalho, concorrendo, assim, para a coesão
económica e social do território.

O Programa REVIVE é conduzido por uma equipa técnica com representantes da Direção Geral do Património
Cultural, da Direção Geral do Tesouro e Finanças, da Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional e do
Turismo de Portugal, I.P., contando, ainda, com o envolvimento dos municípios de localização dos imóveis,
que asseguram, através das condições dos concursos, a salvaguarda do património classificado ou em vias
de classificação e a adequação do tipo de exploração às necessidades de desenvolvimento de cada região.

Foram já lançados 19 concursos e já estão concessionados pelo menos nove imóveis. A 25 de julho de
2019 foi apresentada a segunda edição do Programa REVIVE e anunciados 15 novos imóveis que passam
a integrar este programa, distribuídos por 14 concelhos nas várias regiões do país.

O REVIVE é considerado um caso de estudo na recuperação de património público, tendo já havido diversos
contactos para a exportação do modelo para São Tomé e Príncipe, Brasil, Cabo Verde, Moçambique 
e Angola, na sequência de contactos e manifestações de interesse recebidos destes países.

http://revive. turismodeportugal.pt

  



LINHA DE FINANCIAMENTO A PROJECTOS 
DE COOPERAÇÃO EUROPEIA EACEA 32/2019

PROGRAMA EUROPA CRIATIVA 
- CULTURA

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

PRAZO DE SUBMISSÃO 27 DE NOVEMBRO 2019, 17H (HORA DE BRUXELAS)

CANDIDATURAS ONLINE

ENTIDADES COLETIVAS ATIVAS NO SECTOR CULTURAL E CRIATIVO eacea.ec.europa.eu
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Foi publicado o convite à apresentação de propostas à linha de financiamento a Projectos 
de Cooperação Europeia EACEA 32/2019. 

O Programa Europa Criativa funciona numa lógica de projetos submetidos a concurso, sendo que os convites
à apresentação de propostas são abertos 1 vez por ano, e apenas apoia Projetos transnacionais que envolvam
um mínimo de 3 parceiros de 3 países diferentes, pelo que o primeiro desafio será o enquadramento
das actividades num projeto desta natureza, o qual envolverá normalmente circulação de obras e/ou
mobilidade de artistas. 

São elegíveis a candidatura às linhas de financiamento do subprograma Cultura
• Entidades coletivas, ativas nos sectores cultural e criativo (independentemente da sua natureza jurídica)
• Líder de projeto deve ter 2 anos de existência legal, à data de submissão da candidatura (os restantes parceiros,
não têm essa obrigação)

Países que participam no Programa: Estados Membros, países candidatos, países membros da EFTA 
e  (alguns)países abrangidos pela "Política Europeia de Vizinhança" (http://www.europacriativa.eu/_paises_
participantes_2)). 

Embora países terceiros possam participar nos projetos, os seus custos não são elegíveis e não contam para
perfazer o número mínimo de parceiros exigidos.

Toda a informação sobre o convite à apresentação de propostas, bem como restante documentação em:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2020_en 
Contactos: susana.costapereira@europacriativa.eu 



   
 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO ”LINHA AUTARqUIAS” 
- EMPRÉSTIMO qUADRO BEI 2014-2020

PROGRAMA OPERACIONAL
REGIONAL DO ALENTEJODATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DIA 26 DE NOVEMBRO, PELAS 14H30

ÉVORA, AUDITÓRIO DA CCDR ALENTEJO

POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS PARA 
A OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO

alentejo.portugal2020.pt
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A Agência para o Desenvolvimento e Coesão promove, em parceira com a Autoridade de Gestão do
ALENTEJO 2020, uma sessão de esclarecimento, no dia 26 de novembro, pelas 14h30 no auditório da CCDR
Alentejo, em Évora. Esta sessão visa esclarecer os potenciais beneficiários para a oportunidade 
de financiamento que este instrumento disponibiliza e desta forma poder contribuir para acelerar 
a implementação do Portugal 2020.

O contrato de financiamento celebrado entre a República Portuguesa e o BEI - Banco Europeu de 
Investimento para enquadramento do empréstimo-quadro, que tem como objetivo o financiamento
da contrapartida nacional das operações aprovadas para municípios no contexto no Portugal2020,
foi recentemente alterado.

De referir que estas alterações têm como data de produção de efeitos 30 de julho de 2019 e implicaram
a revisão do Regulamento de Implementação da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, publicado através
do Despacho n.º 6323-A/2018, de 27 de junho. Esta alteração foi aprovada por Deliberação do Conselho
Diretivo da ADC, em 18 setembro de 2019, corresponde ao Despacho n.º 9350/2019 de 3 de Outubro,
publicado no DR – 2.ª série de 16 de outubro.



A EUROPA ENTRE A ARTE E A SAúDE (SÉC. xIx A xxI)

CENTRO DE INFORMAÇÃO 
EUROPEIA JACqUES DELORS

DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

1 DE OUTUBRO 2016

HOSPITAL ORTOPÉDICO DE SANTANA, PAREDE

TODOS OS CIDADÃOS eurocid.pt
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O Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML) realizaram o 3º e último encontro do ciclo Em busca das raízes europeias do nosso património
cultural cujo objetivo é relevar e debater as raízes europeias de três expoentes patrimoniais da SCML:
a Igreja e Museu de São Roque, o Convento de S. Pedro de Alcântara e o Hospital Ortopédico de Santana.

Associar o debate de temáticas que marcaram os séculos XIV a XXI, apresentadas por especialistas,
a visitas aos polos patrimoniais referidos, comentados pelos técnicos da SCML, foi a metodologia
deste evento que se pretendeu participativo e aberto a todos os cidadãos. Em busca das raízes 
europeias do nosso património cultural, foi o desafio que foi lançado a todos.

O encontro A Europa entre a arte e a saúde (Séc. XIX a XXI) decorreu dia 1 de outubro de 2016 com
o seguinte programa: 
- 15h00 uma Visita guiada ao Hospital de Sant’Ana com Ricardo Máximo do Serviço de Públicos 
e Desenvolvimento Cultural, Direção da Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Carlos 
Teixeira do Centro de Estudos do Hospital de Sant´Ana; 
- 16h00 A Europa entre a arte e a saúde (Séc. XIX a XXI) por Clotilde Pestana, Diretora do Centro de
Informação Europeia Jacques Delors; Hospital de Sant’Ana na Parede. Arquitetura, Arte e Paisagem
por Luísa Arruda, Professora Associada da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Sócia
Correspondente da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa; - 16h20, debate; 
- 17horas, encerramento.

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=9436&p_est_id=17957 



PRÉMIO BOAS PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS 
PúBLICAS MUNICIPAIS

DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, 
DOS ARqUIVOS E DAS BIBLIOTECASDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

2018

SACAVÉM

BIBLIOTECAS PúBLICAS MUNICIPAIS PORTUGUESAS bibliotecas.dglab.gov.pt/pt
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Este Prémio tem como objetivo premiar, anualmente, serviços ou projetos inovadores e de grande
impacto na comunidade, desenvolvidos por bibliotecas públicas municipais portuguesas, que contribuam
também para uma melhor e mais eficiente gestão dos recursos disponíveis e que ultrapassem as atividades
regulares das bibliotecas. Pretende-se contribuir para o reconhecimento e para a valorização do papel
social das bibliotecas públicas, promovendo a divulgação, partilha e difusão das boas práticas. A este
Prémio podem candidatar-se bibliotecas públicas municipais portuguesas, individualmente ou em
associação, com projetos em desenvolvimento ou desenvolvidos no ano anterior à data da apresentação
da candidatura. Este prémio tem o valor monetário de 4.500 euros, destinados à aquisição de recursos
e serviços para melhoria da qualidade dos serviços de biblioteca.

O júri da 5ª edição decidiu atribuir o Prémio de 2018 às Bibliotecas Municipais de Loures pelo projeto
"Biblioteca de Bairro" desenvolvido pela Biblioteca Municipal Ary dos Santos, de Sacavém. Este projeto
resulta de uma parceria da unidade de Integração e Cidadania da Câmara Municipal de Loures. Numa
experiência piloto que visa testar a forma como a Biblioteca seria recebida num espaço como a da Quinta
do Mocho, a Biblioteca sai para a rua e vai ao encontro das famílias e das crianças

http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/PremioBoasPraticas/Paginas/2018.aspx
A DGLAB é o organismo coordenador do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. 

   
  



ESTÁGIO DE VERÃO 2019

FESTIVAL DE MúSICA JúNIOR
DATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO // 

DIAS - JULHO A AGOSTO DE 2019

PONTE DE SOR

JOVENS DOS OS 8 E OS 24 ANOS fmj.pt
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Iniciado em 2012, este projeto tem proposto diferentes horizontes musicais onde as temáticas do
Jazz, o Legado de Piazzola, o Humor, as Bandas Sonoras de Hollywood, Fado – O Legado Português,
O Folk e o Étnico no Universo Erudito, Música nas Américas, A Genialidade Russa e tiveram como
convidados especiais Mário Laginha e Maria João, Pedro Santos, Carlos Moura, Sofia Escobar e Mário
Augusto, Helder Moutinho e Rui Vieira Nery, Gilles Apap, Vasco Dantas Rocha, Jeffery Davis e Gabriela
Canavilhas, Kyril Zlotnikov e António Victorino d’Almeida.

Durante 7 anos o FESTIVAL MúSICA JúNIOR realizou-se em Montalegre, município que sempre acolheu
bem esta iniciativa artístico-pedagógica de referência no meio musical português a nível da formação de
jovens estudantes de música fora do contexto escolar. Em 2019 o Estágio de Verão do País deslocou-se
para a região do Alto Alentejo, para a cidade de PONTE de SOR.

Vocacionado para uma faixa etária entre os 8 e os 24 anos de idade, o ESTÁGIO DE VERÃO do FESTIVAL
MúSICA JúNIOR acolhe estudantes oriundos maioritariamente de Portugal, Espanha, França, Bélgica,
Moçambique e outras nacionalidades que ao longo de 9 dias estão em intensa atividade musical,
acompanhados por um coletivo de 34 professores e 3 maestros. Desta forma, os participantes
adquirem experiência integrando um Coro, uma Big Band, uma Orquestra Juvenil e uma Orquestra
Sinfónica, num ambiente musical único e com sabor das férias. A temática proposta em 2019 foi 
ÓPERA vs TEATRO MUSICAL | Egos e Virtuosismos. 

Após os ensaios, supervisionados por professores,são várias as atividades ao ar livre: jogos tradicionais,
campeonatos de futebol, kayaks, padle, mini-golf, ténis, piscina. O convite estende-se sempre a toda
a família para passar férias no decorrer do Festival, usufruindo dos alojamentos e do potencial turístico
da região.



INTERNATIONAL CONFERENCE LITERATURE 
(&), INTANGIBLE HERITAGE

CENTRE FOR ENGLISH, TRANSLATION, 
AND ANGLO-PORTUGUESE STUDIESDATA // 

LOCAL // 

PúBLICO ALVO //

11-12 OUTUBRO 2018

UNIVERSIDADE NOVA, FCSH (LISBOA)

COMUNIDADE ACADÉMICA, MUSEUS E POPULAÇÃO EM GERAL cetaps.com
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O CETAPS juntou-se à Direção Geral do Património Cultural (DGGPC), ao Programa de Estudos 
Europeus da Universidade de Guelph (Canadá), ao Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC),
ao Centro de Estudos Sociais (CES, Universidade de Coimbra), à Área de Filologias Galega e Portuguesa
da Universidade da Extremadura (Espanha) e ao Centro Nacional de Cultura para debater literatura
como/e património imaterial europeu, juntando investigadores dos mais variados países em Lisboa
num Congresso para celebrar o Ano Europeu do Património Cultural 2018.

Os painéis de debate foram variados: Identity & Heritage; Tourism & Heritage; Heritage, Visual Culture
& the Social Sciences; Anthropology, Linguistics & Heritage; Art. History & Heritage; The “Adults-Children-
Books” Triad within the Family Capital, Paradigm: On Values Tangible and Intangible; Intersemiotic
Translation; Literature, Tradition & Heritage.
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Ao pensar nas pessoas e com as pessoas, tomamos consciência da sua diversidade.
Percebemos a importância das parcerias na construção de uma identidade cultural mais
forte e também na eficácia da mediação e mediatização de projetos culturais.

“A atenção que nós damos atrai a atenção que nos dão. (…) Uma atenção que procura,
que espera, que acredita”i.

[PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] reúne um número crescente de infraestruturas culturais,
entidades públicas e privadas marcadas pela diversidade geográfica e pela pluralidade
de práticas artísticas e comunitárias, que em rede, formam um discreto sistema de raízes.
Como projeto, é a antecipação de algo que pode ser considerado possível.

qUEM SOMOS?
1 REDE NACIONAL 
de mediação cultural
de interação e pensamento
de desenvolvimento de experiências
1 SISTEMA COMPLEXO E COLABORATIVO
1 DINÂMICA EXPLORATÓRIA 2018-2020

PARA qUE SERVE A REDE?
Criar RELAÇõES
e PENSAMENTO PROSPECTIVO
Partilhar EXPERIêNCIAS 
Interagir entre PARCEIROS
Gerar PROJETOS-PILOTO

i Santos, J. M. (2018). A ATENÇÃO, Outubro de 2018. Conferência feita na primeira reunião [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS],
Museu Nacional de Arte Contemporânea 
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COMO NOS ORGANIzAMOS?

1. THINK TANKS - CICLO TEMÁTICO CO-LABORAR
7 temas e 7 encontros do ciclo “Co-Laborar” 
dá expressão ao projeto
é o fio condutor que potencia eixos de atividade.

2. NETWORKING – GRUPO DE PARCEIROS 
São voluntários, participam ou não em atividades. 
Propõem atividades e incluem atividades próprias com outros. 
Pretende-se que sejam ativadores locais. 

3. OPERACIONALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E AGREGAÇÃO DE PARCEIROS:
Formação grupos: fase piloto 
Por proximidade geográfica.
Por afinidades temáticas.
Por práticas profissionais.
Por preferência de modelos.

4. DESIGN DE EXPERIêNCIAS
≠ geografias, ≠ disciplinas, ≠ recursos, ≠ competências.

5. ATIVIDADES-PILOTO e EXPERIMENTAÇÃO

6. CAPITALIZAÇÃO e AVALIAÇÃO

qUAIS SÃO OS NOSSOS DESAFIOS?
Perspetivas plurais
Visão integrada do projeto 
Confiança e participação 
Cada parceiro ser um ativador local.

O envolvimento progressivo dos parceiros iniciou-se no primeiro encontro realizado 
a 30 de outubro de 2018, com uma proposta inicial de eixos de atividade. Um dos efeitos
multiplicadores foi o aumento inesperado do número de parceiros que exigiu uma adaptação
do desenho inicial da experiência. 



// 163

// 
POrtugal entre patrimónios

O processo tem sido simplificado e otimizado sucessivamente mediante os meios
disponíveis, os resultados obtidos e a respetiva evolução.

Pretende-se que cada parceiro contribua para a estruturação do território nacional. 
À data, [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] é constituído pelos seguintes parceiros, 
alicerces essenciais do sistema urbano: 

PROMOTOR DA INICIATIVA
Museu Nacional de Arte Contemporânea - MNAC / Direção Geral do Património Cultural – DGPC

PARCEIROS ESTRATÉGICOS
Centro de Informação Europeia Jacques Delors - CIEJ
Comissão Nacional da UNESCO
Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais - GEPAC
Plano Nacional Das Artes-PNA
Turismo de Portugal - TP 
Centro Nacional de Cultura - CNC

PARCEIROS
Academia Contemporânea do Espetáculo-  ACE Teatro do Bolhão
AiR 351
AO NORTE – Associação de Produção e Animação 
Arte no Tempo
Associação Cultural Recreativa de Tondela - ACERT
Associação Cultural Re-Criativa República 14
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2
Associação Gerador
Associação Música portuguesa a gostar dela própria
Caixa de Mitos
Centre for English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies - CETAPS
Centro de Ciências do Mar e Ambiente - MARE
Centro de Estudos Judaicos de Trás-os-Montes - CEJTM
Centro de Informação Europa Criativa – Subprograma Cultura
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota - CIBA
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas-DGLAB
Direção-Geral do Património Cultural - DGPC
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EcoGerminar – “Há Festa no Campo!”
EMERGE – Associação Cultural
Ensaios e Diálogos Associação / Gatomorto - EDA
ESAD-IDEA, Investigação em Design e Arte/ Design Studies
Escola Profissional de Imagem - EPI
Escola Superior de Educação de Coimbra - ESEC
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Festival de Música Júnior
Fundação Calouste Gulbenkian / PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social
Fundação Centro Cultural de Belém
Fundação Côa Parque
Fundação EDP /Direção da Revista Electra
Fundação Eugénio de Almeida – Centro de Arte e Cultura
Fundação INATEL
Fundação LIGA / Casa das Artes
GE produções criativas
Instituto de Comunicação da NOVA - ICNOVA
Instituto de História da Arte – FCSHUNL
Instituto Politécnico de Viseu
Loulé Criativo – Câmara Municipal de Loulé
Museu “Vilar Formoso Fronteira da Paz – Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides
de Sousa Mendes” – Câmara Municipal de Almeida
Museu Carlos Machado - Sete Cidades para além da paisagem
N’oor Fátima
Organização Social do Movimento das Pontes Educativas - OSMOPE
Plataforma Cafuka – Associação Cultural
POLDRA – Public Sculpture Project Viseu
Portugal Inovação Social
Programa Operacional Regional do Alentejo
Project Earth/CLARA Associação para a Valorização Sustentável de Regiões de Convergência
Projecto Património
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Quarteto Contratempus
Quorum Ballet
Rota do Românico
Rota Vicentina
Teatro Académico de Gil Vicente – TAGV
Universidade de Aveiro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD
Universidade do Minho
Universidade do Porto
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Como conceito dinâmico, o património cultural tem alargado os seus domínios e redefinido
as suas formas, sendo manifesta e indissociável, mas nem sempre percetível, a comple-
mentaridade entre a memória e a criação contemporânea. Com efeito, o património
comum está na encruzilhada das várias pertenças e no ponto de encontro entre
memória, herança e criaçãoi.

Ao falar-se do [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] como realidade, está-se perante uma
construção em curso – singular e exploratória, génese de um espaço de aproximação 
e conhecimento com repercussões culturais nos domínios quer da partilha e da experiência
a nível nacional, quer da necessidade de se retirar consequências efetivas e positivas da
diversidade de práticas artísticas e comunitárias que existem a diferentes escalas e em
diferentes pontos do país.

É na inevitabilidade de um elemento unificador que surge a colaboração como indutora
de confiança, reforçando a competência produtiva e a eficácia do grupo.

Um ano decorrido como rede nacional, promoveu-se informalmente o diálogo entre 
parceiros, aproveitando a inteligência individual e coletiva para abordar questões atuais em
formato aberto. A lógica de comunicação e de trabalho em rede estruturou-se progres-
sivamente em cinco eixos temáticos e ações ancoradas no Ciclo CO-LABORAR 2018-2020.

No contexto das tendências contemporâneas de mediação cultural e de desenho 
de novas experiências, as PROPOSTAS CO-LABORAR [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS]
combinam várias disciplinas, sociedade, território e competências sociais. CO-LABORAR
é inventar, é fazer com os outrosii. No “fazer com” não existe isenção, mas sim a mobilização
de múltiplas dimensões (afetiva, cognitiva, háptica e criativa), num encontro que pressupõe
reconhecimento e valorização mútuaiii. 

À partida e de acordo com os eixos temáticos, as propostas CO-LABORAR apresentam
modelos simples de realizações conjuntas que exigem recursos limitados e podem ser
facilmente implementados: 

i https://www.snpcultura.org/vol_patrimonio_heranca_e_memoria.html
iI https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/viewFile/20616/13242
iII Idem
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[ CICLO TEMÁTICO ]

O QUê? 7 temas, 7 encontros, 7 datas, 7 locais
PARA QUê? Ao vivo, entre pessoas e estruturas, 

refletir sobre temáticas contemporâneas
que acreditamos ser relevantes.

COMO? Em diferentes pontos do país, acolhidos por diferentes parceiros, 
explorar formas de reunião/comunicação: conferências, 

apresentação de caso de estudo, refeições em grupo e visitas in loco.

PARA QUEM? Parceiros [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS]
e público interessado.

Realizaram-se cinco encontros – Lisboa, Porto, Loulé, Évora e Matosinhos. 
Cada reunião parte de um tema, promovendo o conhecimento 

e a partilha de experiências entre pares e o desenvolvimento 
de diferentes eixos de atividade.

1
EIxO TEMÁTICO 
1. think tanks / networking 2018-2020
Dinamizadores: Lúcia Saldanha (MNAC) + Dália Paulo (CMLoulé)

Sete encontros para captar tendências de evolução, 
reforçar o desenvolvimento de contactos e parcerias profissionais, 
promover a aprendizagem informal e incentivar o turismo 
cultural sustentável.
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TEMA DATA / CIDADE ANFITRIÃO/ORADORES LOCAL

#1 A ATENÇÃO

GEOGRAFIA E UTOPIA

ARTE E CRIAÇÃO

COLABORAÇÃO 
E GOVERNAÇÃO 

INTEGRADA

SUSTENTABILIDADE

MARKETING SOCIAL 
E MUDANÇA

PATRIMÓNIO 
INTERGERACIONAL

30 out 2018
Lisboa

MNAC
José Manuel dos Santos MNAC

25 fev 2019
Porto

REIT U.Porto
Álvaro Domingues 

e Fátima Vieira

Universidade do Porto
Reitoria

15 maio 2019
Loulé

LOULÉ CRIATIVO
CMLoulé 

Xana

Auditório Solar da Música Nova 
+ visita às oficinas do Loulé

Design Lab

2 julho 2019
Évora

FUNDAÇÃO EUGÉNIO 
DE ALMEIDA

Hélder Guerreiro

Fundação Eugénio de Almeida
+ visita aos espaços expositivos

30 out 2019
Matosinhos

ESAD-IDEA
José Bártolo, Tomé Quadros,

Maria Adelaide Ferreira, 
Lúcia Saldanha

ESAD-IDEA
+ visita às exposições 

FRONTIERE 
e QUE FORÇA É ESSA

29 jan 2020
Coimbra

TEAGV
Cristina Vaz de Carvalho

Casa das Caldeiras
+ visita aoTeatro Académico 

de Gil Vicente

maio 2020
Lisboa

MNAC
Maria Teresa Cruz MNAC

#2

#3

#4

#5

#6

#7
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EIxO TEMÁTICO
2. comunicação
Dinamizadores: Anabela Carvalho (MNAC) + António Faria (GE)

[ LOGO e wEBSITE ] 
O logotipo e o website resultaram da necessidade 

de uma ideia e de uma imagem associadas ao projetoiv.
website: wwwportugalentrepatrimonios.gov.pt

Coordenação – MNAC; Edição e Manutenção – António Chaparreiro (MNAC); 
Design e Gestão Visual – António Faria; 

Desenvolvimento e Implementação – Jorge Vila Nova Alves (DDCI/DGPC); 
Implementação e Apoio Informático – Joaquim Gonçalves (DDCI/DGPC).

[ ENTREVISTAS ]
O QUê? Comunicar profissões e profissionais

PARA QUê? Criar um espaço participativo interdisciplinar e intergeracional 
COMO? Através de um sistema dinâmico de entrevistas

PARA QUEM? Todas as comunidades e entidades.

Foi realizada pelo MNAC e publicada pela PV Editora 
a primeira entrevista: “Cruzeiro Seixas /Como respirar”.

POrtugal entre patrimónios
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iv PROJETO é uma antecipação para surgimento de algo que pode ser classificado como possível.



[ EDIÇõES ]
O QUê? Edição em papel e digital

PARA QUê? Divulgar os temas do ciclo Co-Laborar, ilustrados 
com as práticas de parceiros e relacionados 
COMO? Através da edição em papel e pdfs 

PARA QUEM? Todos os públicos

Foram editados em papel com distribuição grátis e estão disponíveis online: 
- uma coleção de 7 postais;

- os livros “A Atenção” de José Manuel dos Santos e a entrevista 
“Cruzeiro Seixas/Como respirar” de Emília Ferreira e Lúcia Saldanha,

publicados em parceria com o Instituto Politécnico de Viseu e a PV Editora.
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Ciclo CoLaborar 
Think tanks | networking  20182020 
7 temas, 7 encontros, 7 datas, 7 locais
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EIxO TEMÁTICO
3. aproximação à arte
Dinamizadores: MNAC + EMERGE

Atividades de natureza material 
ou digital de acessibilidade local ou remota.

[ PROJETOS ExPOSITIVOS ]
O QUê? Desenvolver uma exposição para pensar um tema 

PARA QUê? Criar um espaço participativo de aproximação à arte 
numa cultura de recombinação em rede

COMO? Através de um sistema dinâmico de exposições
PARA QUEM? Comunidades com condições necessárias 

para desenvolver o projeto.

Em sintonia com a Proposta Co-Laborar [Projetos Expositivos],
surgiram duas conceções distintas promovidas por dois parceiros, 

uma em Loulé e outra em Foz Côa.
Como é impossível imaginar uma ideia sem forma e uma forma sem uma ideia, tudo

depende da sua execuçãov. A construção de sentido através da descoberta, 
do processo, da compreensão, da organização e da partilha oferece-nos 

dois modelos de aproximação à arte.
Em 2020, no Centro de Experimentação e Criação Artística de Loulé propõe-se 
o alargamento da oferta cultural através da participação do espectador numa 

exposição aberta à educação, à colaboração e à cocriação com o artista Miguel Cheta.
Em 2019, aconteceu no Museu do Côa o projeto expositivo que apresentou o Cartoon

como um meio privilegiado e desafiador de expressão. De um modo subtil e através 
do trabalho de Luís Afonso, prestou-se homenagem a todos aqueles que, 

POrtugal entre patrimónios
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v Barnes,j., 1984. Flaubert’s Parrot. London.



desde a pré-história até à atualidade, investiram e investem em gestos, ferramentas 
e múltiplos tipos de experiências de registo, comunicação e criação.

Em 2019 foi proposta a itinerância desta exposição.
No início de 2020 a EMERGE irá acolhê-la na Casa Azul em Torres Vedras.

[ ExPOSIÇÃO ] 2020
ToDos NÓs NAsCeMos oriGiNAis

e MorreMos CÓPiA 
- eNTre A iNTerroGAÇÃo e A AFirMAÇÃo 

exisTe uM esPAÇo que A ArTe oCuPA, 
de Miguel Cheta

LOCAL: CECAL – Centro de Experimentação 
e Criação Artística de Loulé

DATA: Final de janeiro a final de março de 2020
PúBLICO-ALVO: todos os públicos

Entrada gratuita

O título serve de mote a esta exposição e tem como ponto de partida esta afirmação,
atribuída ao conceituado psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung (1875/1961), 

que nos provoca e inquieta. A afirmação de Jung remete-nos para a nossa condição 
humana de seres sociais e culturais com capacidades singulares, como a capacidade 

de aprender, criar, partilhar e desfrutar das nossas complexas criações. 
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PROJETO ExPOSITIVO DATA LOCAL PARCEIRO PROMOTOR

Todos nós nascemos originais 
e morremos cópia

- Entre a interrogação e a afirmação 
existe um espaço que a arte ocupa

de Miguel Cheta

final 
de janeiro 

a final 
de março 
de 2020

CECAL 
– Centro 

de Experimentação
e Criação Artística

de Loulé

Câmara Municipal 
de Loulé

O artista do momento: 
o homem do paleolítico

Cartoons
de Luís Afonso

28 
de setembro

a 9 
dezembro 
de 2019

Museu do Côa 
Fundação Côa 

Parque
Fundação Côa Parque
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Na viagem entre nascimento e morte, entre original e cópia, entre inconsciente 
e social, a forma como aprendemos e assimilamos o mundo 

é a chave para nele nos projetarmos.
Esta não é uma exposição no seu sentido mais convencional, 

mas um dispositivo aberto que se quer ativado pela participação do espectador,
um dispositivo que promove o encontro, consigo, com a arte e com o mundo,

um dispositivo que funde o papel de fruidor e criador, que evoca momentos chave 
da “arte participativa”, e promove a educação e a colaboração. Miguel Cheta, 

artista visual que tem vindo a trabalhar em projetos educativos, considera, tal como
Joseph Beuys, que o foco de interesse é “a arte como ensinamento, e não o ensino 

da arte”. Fotografia, instalação, desenho e pintura compõem este dispositivo 
multidisciplinar que convida quem o visita a explorar e refletir sobre conceitos 

como matriz, cópia e original a partir da sua participação, contribuindo para uma
emancipação enquanto espectador, tal como preconizava Ranciére.



[ExPOSIÇÃO] 2019
o ArTisTA Do MoMeNTo: 

o HoMeM Do PALeoLÍTiCo Cartoons, 
de Luís Afonso

LOCAL: Museu do Côa, Foz Côa
DATA: 28 de setembro a 9 dezembro

PúBLICO-ALVO: todos os públicos

Tal como as pessoas, os personagens também nascem e criam laços 
de uma forma ou de outra. O Homem do Paleolítico resultou da mestria 

da observação atenta e do poder da imaginação do cartoonista Luís Afonso 
sobre o controverso processo do Côa, que culminou na inscrição das gravuras na Lista

do Património Mundial da UNESCO, em 1998, e na construção do icónico museu do Côa.
Autonomeado o artista plástico do momento, o Homem do paleolítico 

iniciou uma presença recorrente nas tiras do Bartoon do jornal Público, como aquele que
olha para os acontecimentos com o saber acumulado de muitos, muitos anos. 

A exposição é constituída por 40 cartoons a preto e branco ou a cores, 
com as bem-humoradas histórias do Bartoon e com outros trabalhos relacionados
entre si através do Homem do Paleolítico. Desde o repórter ao banqueiro do FMI, 

no bar mais mediático do país ou num cenário rochoso, todas representam relações 
e situações que, apesar de fictícias, se aproximam claramente do real. 

Nesta cenografia minimal, o conjunto das peças permite facilmente a qualquer
espectador direcionar a sua atenção e curiosidade para o fascínio das “origens” 

– do homem, da técnica, da comunicação e da arte; para a complexidade e exigência
do presente; e reconhecer que o futuro é uma incógnita.
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4
EIxO TEMÁTICO
4. projetos culturais em diálogo
Dinamizadores: MNAC+ ESAD-IDEA + CEJTM

Iniciativas patrimoniais/culturais/artísticas 
com valências diversificadas, dinâmicas de grupo 

em áreas territoriais distintas: 

[ wORLD CAFÉS ]
O QUê? Ciclos de discussão centrados num tema e três perguntas

PARA QUê? Aprendizagem, experiência e diversão 
na aproximação ao património intergeracional

COMO? Convidando mais de 8 pessoas para conversas informais 
como se estivessem numa mesa de café

PARA QUEM? Grupos e comunidades que integrem ou não a rede

Realizaram-se três world cafés-piloto promovidos 
por três parceiros do projeto.

TEMA wORLD CAFÉ PILOTO DATA LOCALPARCEIRO PROMOTOR

O VALOR DA ARTE MNAC 2 de abril
2019 Lisboa, MNAC

EDUCAÇÃO NA ARTE EMERGE 23 de abril
2019

Torres Vedras, 
Casa da Avó Gama

TURISMO CULTURAL SUSTENTÁVEL CEJTM 30 de abril
2019

Braga, 
Hotel Mélia

POrtugal entre patrimónios
// 



O Valor da Arte:
No MNAC, a 2 de abril, “o valor da arte” foi o motivo do primeiro World-café 

da rede [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS], com orientação de Cristina Vaz de Almeida.
Um espaço de aprendizagem, diálogo, experiência e diversão.

Educação na Arte:
Por iniciativa da associação EMERGE, a “educação na arte ” 

foi o tema do segundo World-Café [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS]. 
Em Torres Vedras, a 23 de abril, na Casa da Avó Gama, respondeu-se a três perguntas,

usando as respostas como pretexto para pensar em conjunto sobre 
a arte contemporânea, o património, o ensino, 

a educação comunitária e a identidade dos territórios.

Turismo Cultural Sustentável: 
O World Café sobre Turismo Cultural Sustentável foi em Braga, a 30 de abril, 

proposto pelo CEJTM, com a intenção do desenvolvimento de Rotas Judaicas 
na Região Norte. Uma organização conjunta 

com a Associação de Turismo do Porto e o MNAC.
O grupo identificou a necessidade de articular a gestão do património cultural 

e das atividades turísticas com as comunidades locais, 
encontrando formas criativas de as envolver – sublinhando 

que os residentes devem ser os primeiros beneficiários 
de qualquer atividade desenvolvida no local onde vivem.
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5
EIxO TEMÁTICO
5. turismo cultural sustentável
Dinamizadores: MNAC + Turismo de Portugal

Diferentes áreas de pesquisa e fortalecimento das relações intersectoriais.

[ UMA NOVA DEFINIÇÃO ]
Definição e recomendações em:

http://www.portugalentrepatrimonios.gov.pt
/wp-content/uploads/2019/02

/Vienna-Recommendations-Mostra30Nov18.pdf

Diferentes áreas de pesquisa:
– património cultural, atividades turísticas, comunidades locais; 

– benefícios sociais, ambientais e económicos para todas as partes interessadas.
Fortalecimento das relações intersectoriais. 

Melhoria da experiência turística nos equipamentos culturais ao nível de:
– Inovação (digitalização/ tecnologia) e gestão de fluxos turísticos

– Acessibilidade para turistas com necessidades especiais
Articulação entre as culturas locais e a visitação turística 

– como pode o turismo ajudar à sustentabilidade deste património.
Desafios de convivência entre residentes e visitantes.

Debate sobre como pode o TP ajudar os projetos colaborativos 
na sua divulgação internacional. 



[...]
[ OBSERVAÇÃO/AVALIAÇÃO ]

1. Os meios disponíveis e os resultados obtidos têm dado corpo a dúvidas, ações 
e reações diretamente relacionadas com o número de parceiros, práticas e geografias

envolvidas, bem como com as diferentes combinações que surgem no meio deste 
sistema complexo e agregador. 

2. Conhecer, alimentar e lutar pela diversidade, pluralismo e sustentabilidade  cultural
é essencial ao combate da homogeneização e uniformização do pensamento e das

práticas culturais nacionais. Continuamos em:

• EXPERIMENTAÇÃO

• AFERIÇÃO DA ADESÃO 

• NOVAS PROPOSTAS.

3. [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] quer refletir um estímulo constante 
à experiência artística e comunitária e a continuação de uma construção coletiva.

// 179

// 
POrtugal entre patrimónios

vi SUSTENTABILIDADE CULTURAL é um processo de desenvolvimento que assegura todos os tipos ativos 
culturais; garante as condições indispensáveis à contínua regeneração dos processos culturais. 
Estes processos, tal como os processos ambientais, económicos e sociais, devem também ser considerados
como componente estrutural e transversal do modelo de desenvolvimento contemporâneo.



pos-
fácio



EMÍLIA FERREIRA
DIRETORA DO MNAC

[PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS] é um projeto que sustenta o desenvolvimento de uma
estrutura capaz de responder a diferentes desafios, numa base de adesão voluntária,
que lhe garante a entropiai necessária para a sua dinâmica. 

O registo destas intenções embrionárias e dos seus múltiplos futuros é essencial na 
continuidade desta proposta que concluirá a sua fase experimental no primeiro trimestre
do próximo ano.

Assim, esta publicação é uma relação possível com o real, um modelo de proximidade
entre infraestruturas culturais e simultaneamente um horizonte de possibilidades no
espaço geográfico nacional. Testemunha a atenção e envolvimento do Museu Nacional

de Arte Contemporânea numa rede de infraestruturas culturais implantadas no território.
Com elas, o MNAC pretende abrir caminho a novas experiências e permitir uma mais lata
perceção das realidades artísticas e comunitárias contemporâneas. 

Independentemente da dimensão utópica das intenções iniciais deste projeto, a memória,
a atenção e o pensamento, associados à escala, ao território e ao tempo, interrelacionam
três ideias que aqui se patenteiam: a comunicação dialógica, o estar em grupo e o fazer
com o outro. Daí, a especificidade do [PORTUGAL ENTRE PATRIMÓNIOS], trabalhada de
forma diversa neste documento que conjuga várias vozes e perspetivas.

Todo o tempo é de poesia. Como disse António Gedeão,

Desde a arrumação ao caos
à confusão da harmonia.

iA ação da força organizadora associada à ação da entropia dentro de uma rede de sistemas interligados e sintonizados possibilita
a manutenção de um equilíbrio dinâmico e a constante formação de ciclos de renovação (CAPRA, 1982).A comunicação entre 
os sistemas que compõem a rede tem portanto um papel fundamental na preservação desta forma “subtil” de equilíbrio. 
In ENTROPIA E ARTE: como a entropia se processa na arte e qual o seu papel?, Monique Allain consultado em 14.10.2019
https://artemeiostecnologicos.files.wordpress.com/2009/11/monique-allain.pdf
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Ao falar-se do [Portugal entre Patrimónios] como realidade, está-se perante uma construção em curso – singular 
e exploratória. Esta publicação testemunha a atenção e envolvimento do Museu Nacional de Arte Contemporânea
nesta rede de infraestruturais culturais implantadas no território.Com elas, o MNAC pretende abrir caminho
a novas experiências e permitir uma mais lata perceção da contemporaneidade artística e comunitária. 

Este livro é uma relação possível com o real, um modelo de proximidade entre iniciativas e simultaneamente
um horizonte de possibilidades no espaço geográfico nacional.

Independentemente da dimensão utópica do projeto, a memória, a atenção e o pensamento, associados 
à escala, ao território e ao tempo, cruzam aqui três ideias: a comunicação dialógica, o estar em grupo e o fazer
com o outro.


