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tural e estruturalizante, a Fundação da Juventude desenhou uma 
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Fotografia 
de Vitor 

Cordeiro
Hora e local: de 2ª a 6ª feira, en-

tre as 8h30 às 19h30, no Espaço 

Arte Aníbal Afonso, Avenida De-

fensores de Chaves 4 C, Lisboa.

Contactos: +351 210 017 186

a   ranel
Exposições  

 Feiras  
Francas

1 de Março - Objectos Contem-

porâneos

1 de Abril - Arte Portuguesa/ 

Arte Jovem

1 de Maio - Affordable Art Fair

1 de Junho - Gift Portugal

Entidade organizadora: Funda-

ção da Juventude/ Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos

Hora e local: das 10h00 às 

20h00, Palácio das Artes – Fá-

brica de Talentos, Largo de S. 

Domingos, Porto

Contactos: +351 223 393 530

este

ano

Exposição   

 «Como se 
desenham  

os sonhos -  
Homenagem 

a José Ruy»
Entidade organizadora: Centro 

Nacional de Banda Desenhada 

e Imagem da Amadora

Hora e local: de 2ª a 6ª feira, das 

9.30h às 12.30h e das 14h00 às 

17.30h no Centro Nacional de 

Banda Desenhada e Imagem da 

Amadora

Contactos: +351 214 998 910

…até 

27
mar 

Cinema   

Fantasporto 
2009 –  

29º Festival internacio-
nal de cinema

Local: Rivoli Teatro Municipal, 

Porto

Contactos: +351 222 058 819

16
fev … 

01
… mar

Teatro   

A cidade  
dos que  
partem

30
jan … 

28
… fev

Hora e local: 6ª feira e Sábado 

pelas 21h30 e domingos pelas 

16h00, Teatro Campo Alegre, 

Porto

Contactos: +351 226 063 000

01
abr …

30
… abr

  Paper  
Gift 09

Entidades organizadoras: Asso-

ciação Industrial Portuguesa e 

Feira Internacional de Lisboa

Hora e local: das 10h00 às 

20h00, Feira Internacional de 

Lisboa, Parque das Nações, 

Lisboa

Contactos: +351 218 921 500

19
mar …

22
… mar
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Exposição   

 BID 08 –  
I Bienal  

Ibero-
americana 
de design

Entidade organizadora: Asocia-

ción Diseñadores de Madrid 

(DIMAD)

Local: Matadero Madrid Central 

de Diseño

Contactos: lojo@bid-dimad.org 

| www.bid-dimad.org

…até 

15
fev 

Exposição   

 «Tavira:  
patrimónios 

do mar»

Entidade organizadora: Câmara 

Municipal de Tavira

Hora e local: 3.ª feira a Sábado: 

10h00-12h00 e 14h00-17.30h, 

no Palácio da Galeria Municipal 

de Tavira

Contactos: +351 281 320 500

…até 

30
jun 

Exposição   

 As 53  
Estações do 

Tokaido,  
Tokaido no  
Gojyusan-

tsugi

Entidade organizadora: Museu 

Calouste Gulbenkian

Hora e local: 15h00, Galeria de 

Exposição Permanente, Museu 

Calouste Gulbenkian, Av. de 

Berna 45ª, Lisboa

Contactos: +351 227 823 000

…até 

28
fev 

Exposição   

Christopher 
Wool

Entidades organizadoras: Fun-

dação de Serralves, Porto e Mu-

seum Ludwig, Köln

Local: Museu da Fundação de 

Serralves, Porto

Contactos: +351 226 156 500

…até 

15
mar 

Exposição  
de Fotografia   

“Rostos de 
Moçambique” 

de Ana Roque  
Oliveira

Hora e local: 3ª a 6ª feira das 

14h30 às 19h30 e Sábados das 

14h30 às 20h30, no Espaço Mo-

çambique, Largo Duque da Ri-

beira, 32-54, Porto

Contactos: +351 222 037 

876/7/8

17
jan …

21
… fev

Música   

The  
Profilers

Hora e local: 6ª feira pelas, 22h00, 

Grande Auditório, Casa das Artes, 

Vila Nova de Famalicão

Contactos: +351 252 371 297

27
fev 

Música   

Concerto  
de Tchaikovski
Hora e local: 6ª feira pelas 

21h00, na Sala Suggia, Casa da 

Música, Porto

Contactos: +351 220 120 220

20
mar

  11º Concurso  
Stª Cecília,  

Concerto de  
Abertura

Hora e local: 4ª feira pelas 

21h30, no Palácio das Artes-

Fábrica de Talentos, Porto

Contactos: +351 226 002 150 e 

+351 223 393 530

25
fev 

  11º Concurso  
Stª Cecília,  

Concerto dos  
Laureados

Hora e local: Domingo pelas 

18h00, na Fundação Eng. Antó-

nio de Almeida, Porto

Contactos: +351 226 002 150 e 

+351 226 067 418

01
mar

Exposições  

 Fundação  
da Juventude

 

Entidade organizadora: Funda-

ção da Juventude/ Palácio das 

Artes – Fábrica de Talentos

Hora e Local: das 10h00 às 

19h00, na Galeria da Fundação 

da Juventude, Rua das Flores, 

nº69, Porto

22 Jan. a 9 Fev. – anomalia ur-

bana – Gustavo Teixeira e Mário 

Fonseca – Ilustração

12 a 27 Fev. – David Arantes e 

César Rodrigues – Fotografia

6 a 13 Mar. – Mafalda Pessoa 

Jorge e Francisco Gonçalo – 

Pintura e Fotografia

Contactos: +351 223 393 530

este

ano
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As Feiras Francas

O Edifício Douro vai voltar a abrir as 
suas portas, com o projecto da Fundação 
da Juventude, o Palácio das Artes – 
Fábrica de Talentos. 
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A reabilitação deste edifício de grande relevância histórica aconte-

ce fruto de um grande empenho e dedicação de todos aqueles que 

apostam no apoio a jovens criativos e com a preocupação da sua 

inserção no mercado de trabalho.

Pretendemos que o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos seja um 

local de grande dinâmica cultural e que a população possa usufruir 

dos seus espaços e das ofertas artísticas e culturais de qualidade que 

nos propomos desenvolver.

Com a inauguração do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos à vista, a 

Fundação da Juventude, apresentará no dia 1 de Março o seu primeiro 

grande projecto, as Feiras Francas, subordinada ao tema objectos con-

temporâneos, inspirada numa antiga tradição da cidade do Porto.

As Feiras Francas iniciaram-se em 1451, todos os dias 1 de cada 

mês, nas arcadas do Edifício Douro e conservaram-se pelo período 

de 111 anos. O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos recupera esta 

tradição. Neste dia, o Edifício abrir-se-á permitindo o usufruto pú-

blico, incluindo os ateliers dos jovens criadores residentes, “expon-

do-os” aos olhares dos visitantes. No piso nobre, será apresentado 

uma mostra dos trabalhos dos 

jovens criadores de várias áreas 

artísticas, que venderão os seus 

produtos, acompanhados de 

performances de dança, teatro e 

música, ao longo do dia. 

Os jovens criadores colaborarão 

ainda, na produção e divulga-

ção das Feiras Francas, com o 

intuito de aprenderem fazendo, 

áreas essenciais à sua actividade 

profissional.

A Fundação da Juventude espe-

ra, assim, contribuir para o cres-

cimento cultural da cidade do 

Porto e do País.

Maria Geraldes, Directora Geral da 

Fundação da Juventude
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Rui Paula nasceu no Porto, mas 

foi em Trás-os-Montes, por entre 

socalcos e vinhas, que se fez 

gente. Ainda menino, enquanto 

a sua avó preparava as refeições 

para os vindimadores, brincava 

enleado pelos aromas genuínos 

de uma cozinha feita de produ-

tos tradicionais. Sabores, cheiros 

e texturas gravaram-se natural e 

indelevelmente na matriz criati-

va que é a alma do chefe.

Em 1994, perseguindo o sonho 

de descobrir novas formas de dar 

modernidade à tradição, abriu 

com sua mulher Cristina Cane-

las, o restaurante Cepa Torta.

O incentivo da melhor crítica 

gastronómica e a vontade de 

dar mundo à cozinha regional 

e cozinha regional ao mundo 

leva-o a estagiar com outros 

chefes conceituados. De entre 

estes, destaque para Anton Edel-

mann, mediático chefe alemão, 

radicado em Inglaterra, onde 

chefiou por mais de 20 anos a 

cozinha do Savoy, foi Directors’ 

Table da Sodexho e Chef Patron 

no London’s Allium.

Na estrada marginal entre a 

Régua e o Pinhão, um dos per-

cursos panorâmicos mais belos 

do país, nasceu o restaurante 

D.O.C., que rapidamente se 

tornou num ícone da cozinha 

nacional. 

Situado na localidade da Fol-

gosa, concelho de Armamar, 

o restaurante D.O.C. impõe-se 

ao olhar do visitante. Ocupa 

um edifício de arquitectura 

moderna, assente em estacas, 

prolongando-se ao longo de 

um elegante deck de madeira 

sobre o rio.

É um local mágico, enquadrado 

pela deslumbrante paisagem de 

montes de xisto, plantados com 

as vinhas em socalcos, que tão 

bem caracterizam a região do 

Alto Douro Vinhateiro, Patrimó-

nio Mundial. 

O D.O.C. é uma janela de pra-

zer, um espaço de alquimia en-

tre a comida, o vinho e a pai-

sagem, um encontro com os 

aromas, os paladares dos pro-

dutos tradicionais e os melhores 

vinhos da região. 

Degustar, Ousar e Comunicar. 

Entrar no D.O.C. é aceitar uma 

viagem gastronómica que apela 

a todos os sentidos e emoções. 

Propriedade do chefe Rui Paula 

e do seu irmão Pedro Cardoso, 

através da Arisdouro, operadora 

de barcos turísticos que ambos 

possuem, o D.O.C. tem sido 

objecto de um crescente reco-

A sua culinária está ligada a 

prazeres antigos e sensoriais. 

Desperta os sentidos e satisfaz o 

prazer de comer. É uma cozinha 

de aromas e sabores intensos, 

valorizadora dos produtos que 

trabalha. 

Rui Paula ousa na tradição culi-

nária portuguesa - ou transmon-

tano-duriense - e na criação de 

pratos que ostentam a sua mar-

ca pessoal, dando uma inter-

nhecimento do público e da im-

prensa especializada.

Este restaurante Gourmet inau-

gurou em Abril de 2007, ten-

do conquistado já importantes 

prémios, entre os quais, Melhor 

Carta de Vinhos, no concurso da 

Revista de Vinhos, Medalhas de 

Ouro e de Promoção, no con-

curso “Gastronomia com Vinho 

do Porto”. Em 2008 conquistou 

o prémio Garfo de Ouro, do 

anuário ‘Boa Cama, Boa Mesa’ 

editado pelo jornal ‘Expresso’, 

que o coloca entre os 11 melho-

res restaurantes do país.

A simbiose perfeita: o vinho, a 

comida, a paisagem. Os aro-

mas, os paladares, as sensa-

ções. Os produtos tradicionais 

na génese da cozinha de um 

criador. A irredutível moderni-

dade da cozinha do chefe Rui 

Paula é a sua ancoragem no 

passado (sabores antigos que 

ficam na memória).

A matriz criativa dos pratos de 

Rui Paula centra-se na utilização 

de produtos genuínos da tradição 

culinária portuguesa, com inter-

venção de técnicas e concep-

ções modernas. Rui Paula busca 

incessantemente novas nuances 

que valorizem os aromas, sabo-

res e texturas dos produtos.

Rui Paula
 
Na zona histórica agora reabilitada, 
nasce este novo restaurante.
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pretação contemporânea a uma 

gastronomia que exalta o sabor 

genuíno dos produtos.

Em 2009 Rui Paula regres-

sa á sua cidade Natal com a 

abertura de um restaurante no 

Palácio das Artes – Fábrica de 

Talentos.

O conceito gastronómico será 

o mesmo porque Rui Paula 

acredita ser este que as pessoas 

anseiam, os vinhos estarão pre-

sentes com uma completa carta 

de vinhos para proporcionar li-

gações perfeitas com a comida.

Haverá neste espaço uma dife-

rença, o proporcionar um Sho-

wcooking diário para os seus 

clientes, onde poderão ver con-

feccionar ao vivo as suas entra-

das, prová-las acompanhando 

um vinho ao copo.

Neste projecto há um lado que 

muito interessa ao Chefe, que é 

a formação de futuros cozinhei-

ros e empregados de mesa dado 

que é uma preocupação da fun-

dação da juventude.

Este novo espaço tem como 

objectivo funcionar como uma 

escola para a criação de novos 

quadros.

O Porto nasceu na Ribeira.

Na zona histórica agora reabi-

litada, nasce este novo restau-

rante.
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Depois de alguns anos de procura… vamos desenvolver no “Palá-

cio das Artes”, um conceito que nos parece faltar, uma oferta para 

turista, de design e redesign de variadíssimos produtos de tradição 

Portuguesa e de outros países referidos como editores de design.

O constante crescimento da falta de comércio de objectos de de-

sign, ou ditos de design, obriga a pensar no conceito deste novo 

espaço no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos da Fundação da 

Juventude de uma nova forma, ou com uma nova atitude.

Depois de pensar e repensar sobre este conceito e, com o conhe-

cimento de anos na área e na utilização constante de produtos de 

editores internacionais de objectos, propomo-nos trabalhar em cima 

de elementos tradicionais Portugueses e não só, redesenhando-os, 

transformando-os, para uma linguagem contemporânea.

Com tiragem limitada ou mais abrangente como, o boneco, o per-

fume, o livro….o vinho, o hi-fi…., os produtos seleccionados, terão 

uma nova abordagem, uma nova vida, até mesmo uma nova roupa-

gem, provocando uma imagem, uma atitude…

Outra tentativa mais corajosa e provocante é o food-design, ou seja, 

doces,….. com nova exterioridade e outros sabores.

O espaço vai também editar e divulgar peças desenhadas por novos 

designers que desenvolveram os protótipos nos ateliers do Palácio 

das Artes, permitindo dar “palco” a estes jovens, contribuindo activa 

e conscientemente para a criação de um circuito de escoamento e 

de venda dos produtos de autor de qualidade e diferenciador, es-

tabelecendo parcerias e negócio com outros espaços semelhantes 

espalhados pelos 5 continentes.

Temos vontade! Vamos conseguir!

Paulo Lobo

Lobo Taste –Palácio das Artes

Paulo Lobo
 

Nasce em Lamego em 1959.

Inicia a sua actividade em 1985 com uma empresa cujo ob-

jectivo era a execução de projectos de interiores para dife-

rentes áreas, públicas, privadas e a comercialização de ob-

jectos de Design.

Depois de um curto percurso na mostra e venda de objectos 

de editores internacionais e participação em eventos, (como 

a Portugal Design - 1998 em Paris), dedica-se em exclusivo à 

concepção de projectos/ambientes interiores.

Atmosferas marcadas pela intensidade, tem sido uma cons-

tante na elaboração das suas propostas.

Design .[re].design
Vamos criar!
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d o s s i e r
a r t i g o  d e  f u n d o

“Importância do ensino artístico e 
o seu impacto na elevação de uma 
cultura de inovação e criatividade 
de excelência” Roberto Carneiro

“A criatividade é uma característica humana que se manifesta numa grande diversidade de áreas e contextos: 
arte, design e artesanato, progresso científico e empreendedorismo, incluindo no plano social. O carácter plu-
ridimensional da criatividade significa que o conhecimento numa ampla variedade de domínios - tecnológicos 
e não tecnológicos – pode constituir a base da criatividade e inovação. A inovação consiste na concretização 
bem- sucedida de novas de ideias; a criatividade é a condição sine qua non da inovação. A emergência de novos 
produtos, serviços, processos, estratégias e organizações exige a produção de novas ideias e a associação dessas 
ideias. Certas competências como o pensamento criativo e a resolução avançada de problemas são, pois, tão es-
senciais nos domínios económico e social quanto nos domínios artísticos.”

[Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA relativa ao Ano Europeu da Criatividade 

e Inovação (2009)]1
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A decisão do Parlamento Europeu 

e do Conselho da União Euro-

peia em instituir o Ano Europeu 

da Criatividade e Inovação (2009) 

serve de contexto para a reflexão 

sobre a importância do ensino ar-

tístico no âmbito da necessidade 

europeia de estimular a sua capa-

cidade de criação e inovação. 

A criatividade artística, nas suas 

mais diversas áreas, em particu-

lar na sua estreita ligação com a 

inovação, é tida como uma fer-

ramenta fundamental que pro-

moverá a ligação entre os vários 

Estados-membros neste próxi-

mo ano de 2009. Os grandes 

objectivos são a promoção da 

criatividade para todos, como 

forma de estimular a inovação 

e promover a criatividade como 

um factor-chave para o desen-

volvimento inovador e original 

das competências pessoais, pro-

fissionais e sociais na aprendi-

zagem ao longo da vida.  

A criatividade e inovação são 

cruciais para o trabalho comum 

e individual dos Estados-mem-

bros no contexto da globali-

zação e da própria economia, 

reforçando as suas capacidades 

para responder eficazmente ao 

desenvolvimento da socieda-

de do conhecimento baseada 

na aprendizagem ao longo da 

vida, desde a idade pré-escolar 

até ao período da pós-reforma, 

tal como referida no Conselho 

Europeu de Lisboa a 23 e 24 de 

Março de 2000. 

A Conferência Mundial sobre 

Educação Artística, em Lisboa, 

de 6 a 9 de Março de 2006, en-

tre várias recomendações que 

fez, chamou à atenção para 

a Educação Artística, que por 

desenvolver a criatividade e as 

faculdades de pensamento críti-

co, é então propriedade ineren-

te à condição humana e direito 

de todas as crianças, jovens e 

adultos. Desta forma, o acesso 

a todos os bens, serviços e prá-

ticas culturais deve fazer parte 

dos objectivos dos sistemas edu-

cativos e culturais. 

Igualmente, nesta conferên-

cia, salientou-se a crescente 

necessidade de criatividade 

na cooperação de sociedades 

cada vez mais baseadas no co-

nhecimento e cada vez mais 

globais e multiculturais; reco-

nheceu-se, ainda, que as so-

ciedades contemporâneas têm 

necessidade de desenvolver 

estratégias locais, educativas e 

culturais que transmitem valo-

res e uma identidade susceptí-

veis de promover e valorizar a 

diversidade cultural e o desen-

volvimento de sociedades sem 

conflitos, prósperas e sustentá-

veis; finalmente, registou-se a 

necessidade essencial para os 

jovens e profissionais terem 

acesso a centros comunitá-

rios/culturais como é o caso 

do Projecto “Palácio das Artes 

– Fábrica de Talentos” - cen-

tro de criatividade e inovação 

nacional e internacional, que 

promove profissionalmente os 

Jovens Criadores.   

De 8 e 9 de Março de 2007 o 

Conselho Europeu de Bruxelas 

salientou que a “tríade do co-

nhecimento” (educação, investi-

gação e inovação) desempenha 

um papel essencial na promo-

ção do crescimento e do empre-

go. O desenvolvimento do po-

tencial das pequenas e médias 

empresas, em particular nos 

sectores da cultura e das activi-

dades criativas, são entendidos 

como motores de crescimento, 

emprego e inovação.

Assim, a instituição de um 

Ano Europeu da Criativida-

de e Inovação pretende unir 

esforços para gerar massa 

crítica, promovendo a inves-

tigação e o debate político, 

aos níveis europeu, nacional, 

regional e local, promovendo 

a criatividade e inovação atra-

vés da aprendizagem ao longo 

da vida com base nos progra-

mas e políticas comunitárias 

já existentes.  

Reconhece-se, no entanto, 

que a este domínio do conhe-

cimento deve ser atribuída 

uma maior importância nas 

políticas educativas do ensino 
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artístico. Os sistemas culturais 

e educativos devem associar-

se cada vez mais entre si, arti-

culando e estreitando a ordem 

das suas prioridades. Para 

tal, é necessário  melhorar e 

aumentar o número de pro-

gramas de formação de pro-

fissionais especializados em 

Educação Artística, bem como 

aumentar os orçamentos des-

tinados à Educação e Investi-

gação Artística.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2005/com2005_0467pt01.pdf
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0417+0+DOC+XML+V0//PT
3 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=2916&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
4 http://www.dgidc.min-edu.pt/artistico/material/Recomendacoes_CMEA.htm

António Damásio referiu na 

Conferência Mundial sobre a 

Educação Artística em 2006, 

que o desenvolvimento emo-

cional faz parte integrante do 

processo de tomada de de-

cisões e funciona como um 

vector de acções e ideias, con-

solidando a reflexão e o discer-

nimento. Neste contexto o va-

lor e a aplicabilidade das artes 

da Educação Artística, melhora 

o processo da aprendizagem 

ao promover o desenvolvimen-

to emocional, proporcionando 

um maior equilíbrio entre o 

desenvolvimento das capa-

cidades cognitivas, sociais e 

emocionais que desenvolvem 

a tolerância social e uma cul-

tura da paz.

A Educação Artística promove 

uma educação de boa quali-

dade através da criatividade, 

das perspectivas, da reflexão 

crítica e capacidade profissio-

nal essenciais à vida no novo 

século.

O desenvolvimento do ensino 

artístico na elevação de uma 

cultura de inovação e criati-

vidade empenha-se em asse-

gurar que as novas gerações 

deste século XXI adquiram os 

conhecimentos, capacidades 

e valores éticos e morais para 

serem cidadãos responsáveis e 

de excelência. Esta é uma ta-

refa simultaneamente difícil e 

essencial.

ROBERTO CARNEIRO

Roberto Carneiro é Professor da 

Universidade Católica Portugue-

sa – Faculdade de Ciências Hu-

manas e Faculdade de Educa-

ção e Psicologia – onde preside 

também ao Centro de Estudos 

dos Povos e Culturas de Expres-

são Portuguesa e ao Instituto de 

Ensino e Formação a Distância. 

Vicepresidente do INA (1983-

1992), Perito de múltiplas or-

ganizações internacionais e 

Coordenador Científico do Ob-

servatório da Imigração de Por-

tugal desde 2003. Foi Membro 

da Comissão Internacional da 

UNESCO para a Educação no 

Século XXI (UNESCO), Ministro 

da Educação (1987/91), Secretá-

rio de Estado da Administração 

Regional e Local (1981-1983) e 

Secretário de Estado da Educa-

ção (1980-1981), Roberto Car-

neiro é Doutor Honorário em 

Ciências da Educação e Presen-

tation Fellow do King’s College 

(Universidade de Londres).
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T o m  F l e m i n g

“As indústrias criativas, para além de representarem um dos maiores sec-
tores e com mais rápido crescimento, assentam no coração da Economia 
Criativa; ou, condensando os processos, produtos e serviços alargados em 
que a criatividade é a actividade central. Nesta qualidade assume um papel 
crítico na competitividade económica, providenciando um valor acrescen-
tado exigido para uma oferta distinta, de qualidade elevada e baseada no 
conhecimento.”

Tom Fleming
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Rosalyn juntou-se à equipa da consultoria Tom Fleming Creative 

Consultancy em Janeiro de 2008 enquanto Investigadora Associada. 

Rosalyn tem um mestrado em Gestão de Empresas na área das Artes 

Criativas da Universidade de Artes, de Londres, tendo anteriormente 

estagiado como ilustradora. A partir dos seus antecedentes criativos, 

Rosalyn desenvolveu um interesse pessoal nas indústrias criativas, 

tendo evoluído da prática à investigação. A sua dissertação de mes-

trado levou Rosalyn a instalar-se na cena internacional, construindo 

uma avaliação do potencial das indústrias criativas gregas, 

focando-se no impacto socio-económico e nas barreiras 

para futuros desenvolvimentos.

Tom Fleming Creative Consultancy é uma consultoria de 

economia criativa e de planeamento cultural, sediada em Lon-

dres, disponibilizando políticas e lideranças industriais através da 

economia criativa, cultural e de conhecimento. Os projectos mais 

recentes incluem uma Estratégia de Indústrias Criativas para 

o Porto e o Norte de Portugal com os parceiros portugueses 

Serralves, Opium, Gestluz, Horwarth, explorando as muitas 

oportunidades para o desenvolvimento do sector na região.

Oportunidades e desafios  
para a Economia Criativa  

uma perspectiva europeia
Rosalyn Benjamin,  

Investigadora Associada da Consultoria Tom Fleming 
Creative Consultancy, no Reino Unido

www.tfconsultancy.co.uk
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Por toda a Europa os governos 

estão cada vez mais a perceber a 

importância das indústrias cria-

tivas e dos potenciais benefícios 

que uma comunidade saudável, 

diversificada, criativa e cultural-

mente enriquecida pode trazer. 

Ao crescer e desenvolver o sec-

tor proporciona oportunidades, 

como novos empregos e valor 

acrescentado aos seus produtos 

e serviços.

Nos anos mais recentes, os in-

vestigadores e os fazedores de 

políticas públicas passaram de 

uma análise inicial das “Indús-

trias Criativas”(os 13 sub-secto-

res identificados inicialmente 

no mapa das Indústrias Criativas 

elaborado em 1998) para uma 

análise global de economia 

criativa. Esta perspectiva é re-

conhecida como a mais eficaz 

na exploração da criatividade 

enquanto valor acrescentado, 

compreendendo como a criati-

vidade opera em diferentes sec-

tores (e não somente nas indús-

trias criativas), estabelecendo a 

sinergia entre a criatividade e a 

inovação, maximizando a inter-

relaçao entre o sector cultural 

e o negócio criativo orientado 

para o crescimento. 

Para que a Economia Criativa eu-

ropeia tenha o máximo impacto 

é necessário agir a nível regio-

nal e internacional. O Tratado 

de Lisboa, cujo objectivo é fazer 

com a que a União Europeia seja 

até 2010 “a economia mundial 

baseada no conhecimento mais 

competitiva e dinâmica, capaz 

de um crescimento económi-

co sustentável com mais e me-

lhores empregos e uma maior 

coesão social”, teve um papel 

fundamental nas políticas e nos 

desenvolvimentos europeus 

mais recentes. Para atingir estes 

A Economia Criativa objectivos o continente europeu 

terá de colaborar, formar parce-

rias e trabalhar estritamente de 

forma estratégica. Isto irá ajudar 

a estabelecer a economia cria-

tiva enquanto traço distintivo e 

decisivo para a região.

Quando se examinam regiões 

individuais por toda a Europa, 

a cultura e a criatividade são, 

em muitos casos, vistas como 

fonte de desenvolvimento lo-

cal. Enquanto muitos sectores 

na União Europeia (e no mun-

do) enfrentam uma competição 

global crescente, os produtos e 

serviços culturais e criativos ser-

vem os interesses alargados de 

um público local. A Europa en-

contra-se numa posição de clara 

vantagem ao beneficiar da sua 

diversidade cultural e linguísti-

ca. Consequentemente, países, 

regiões e cidades por toda a 

Europa estão cada vez mais a 

avaliar o seu potencial cultural 

e criativo e a desenvolver estra-

tégias para construir uma eco-

nomia local sustentável.¹   
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1 – Reconhecer os seus trunfos; começar com o que efectivamente tem

Dar início à construção a partir do conhecimento e dos factos. Traçar 

um panorama consistente sobre o perfil e a dinâmica da economia 

criativa é essencial para estabelecer a política e acção apropriadas. 

Na maior parte das regiões foram efectivados programas de mapea-

mento de sectores – uns mais alargados e profundos do que outros.

2 - Garantir que o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. 

A diversidade cultural e linguística europeia é a chave para o seu 

sucesso a nível regional, devendo, por isso, tomar partido do seu pa-

trimónio rico, estabelecendo ligações entre a cultura tradicional e a 

contemporânea, de modo a desenvolver um novo papel para o sec-

tor cultural tradicional. As instituições culturais tradicionais têm de 

olhar para além dos seus papéis habituais e tornarem-se mediadoras, 

produtoras e inovadoras nas suas comunidades. Ao desenvolver pro-

gramas culturais e ao investir em actividades culturais e criativas em 

locais pouco usuais (ruas, praças, jardins, igrejas, ambientes rurais 

e áreas comerciais), o potencial desenvolve-se reunindo gerações e 

desenhando conexões entre a tradição e o futuro.

 

3 – Focar-se no talento: recursos humanos, identidade, educação, 

conservação e (re)atracção 

As indústrias criativas são constituídas por pessoas com habilidade 

criativa e talento. Muitas regiões estão a enfrentar grandes desafios 

no que diz respeito à atracção e retenção de investimento e talento. 

É, por esse motivo, essencial focar-se na imigração da “classe criati-

va global” e re-atrair o talento que “fugiu”, através da compreensão 

das pessoas criativas, das suas necessidades e do seu trabalho. Uma 

região criativa de sucesso precisa de construir uma relação assim 

com os seus cidadãos.

4 – Apoiar e “contratar” empreendedorismo

Cultura e criatividade são consideradas factores vitais na atracção de 

talentos individuais e de investimentos. Ao mesmo tempo, albergam 

o desenvolvimento económico, a regeneração local e fortalece a 

diversidade cultural e a integração social. Assim sendo, é necessá-

rio comercializar eficazmente a criatividade e o empreendedorismo 

criativo ao levar em consideração os múltiplos e complexos factores 

sociais, culturais e económicos existentes. Isto significa a envolvên-

cia da interligação da criatividade e do empreendedorismo no siste-

ma educacional, desde cedo.     

5 – Colaborar, atravessar fronteiras

A Europa deve trabalhar com outros parceiros europeus e interna-

cionais de modo a atingir os objectivos delineados. É importante fa-

cilitar a transferência de conhecimento através de incubadoras exis-

tentes e de iniciativas para o desenvolvimento do cluster, de modo a 

maximizar o seu potencial e impacto na economia criativa do país. É 

igualmente importante focar-se na travessia de fronteiras, no que diz 

respeito a formas e sectores artísticos e na ligação às tecnologias di-

gitais e analógicas. Colectivamente e em parceria as regiões podem 

construir partindo das experiências, conhecimentos, competências e 

talentos partilhados e acelerar o progresso da economia criativa.

6 – Pensar em formato digital e físico

Hoje em dia já não é suficiente procurar uma solução tangível. 

Avanços tecnológicos rápidos e em constante mutação denotam 

um crescente e significante papel do domínio digital na moldagem 

da economia criativa de uma região. Ao mesmo tempo, focam-se 

numa fonte e em soluções governamentais abertas; um pensamento 

conjunto para haver uma aproximação à “ideação”, criatividade e 

inovação.

7 – Em grande escala

Na passagem da análise das Indústrias Criativas para a alargada econo-

mia criativa, as regiões beneficiam do leque de opções que os valores 

criativos podem trazer. Este efeito de “alastramento”/”multiplicação”/

Imitação” acrescenta valor a outros sectores e afecta diferentes agen-

das. Neste processo é essencial criar valor e valores simultaneamen-

te: a economia criativa emergente requer uma base de valor ético, 

focalizando-se na sustentabilidade ambiental e no crescimento inte-

ligente para orientar a acção. 

7 considerações de topo 
para o desenvolvimento 
da economia criativa 
de uma região

Texto original em versão inglesa em http://fjuventude.pt
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Após ter exercido diversas funções no Cirque du Soleil durante os últimos 14 

anos, Lyn Heward (LH) reinventou-se enquanto oradora, consultora e produ-

tora executiva de projectos especiais, alternando o seu tempo entre o mundo 

de trabalho e a semi-reforma.

Lyn Heward

LH ingressou no circo em 1992, 

entusiasmada por descobrir um 

ambiente onde pudesse praticar 

um leque variado de experiên-

cias, habilidades e interesses. 

Começou no Cirque du Soleil 

como coordenadora de scouting 

acrobático, mas rapidamente 

foi-lhe entregue a gestão do Es-

túdio Criativo do Circo e, nessa 

função, preparou artistas para 

os espectáculos Mystère (1993) 

e Alegria (1994). Em 1994 foi 

nomeada Assistente da Vice-

Presidência do Estúdio, chegan-

do ao cargo de Vice-Presidente 

dois anos depois. O conteúdo 

criativo de Quidam (1996), ‘O’ 

e La Nouba (ambos em 1998), 

Dralion (1999), Varekai (2002), 

Zumanity (2003) e KÀ (2004) foi 

desenvolvido sob a sua égide.

Entre 2000 e 2005, LH foi Pre-

sidente e administradora da 

Divisão de Conteúdo Criati-

vo do Cirque du Soleil. O seu 

conhecimento profundo das 

exigências e da miríade de de-

talhes necessários à criação de 

um espectáculo, aliado aos seus 

talentos de gestão, tornaram-na 

na escolha natural para o cargo. 

Através desta função tornou-se 

o suporte de criação e produ-

ção, bem como de follow-up 

artístico e técnico.

Filha de atletas, LH foi, desde 

cedo, apresentada à acrobacia 

e dança clássica, disciplina que 

manifestou em palco no Canadá 

e em diversos países europeus. 

Na década de 80, a sua habili-

dade artística e atlética permitiu 

criar exercícios de solo e trave 

para a equipa de ginástica do 

Canadá.

Em 1985, quando Montreal aco-

lheu o Campeonato Mundial de 

Ginástica, LH trabalhou como 

directora técnica e chefe da 

equipa de resultados. De 1986 

a 1992, foi directora técnica e, 

posteriormente, directora execu-

tiva da Federação de Ginástica 

de Quebeque. Durante este pe-

ríodo LH teve muita visibilidade 

na cena de ginástica canadiana, 

enquanto membro da equipa de 

treinadores seniores para o Pro-

grama Nacional de Certificação 

de Treinadores e como jurada em 

algumas competições nacionais 

e internacionais. Também publi-

cou alguns trabalhos na área de 

ginástica artística feminina.

Simultaneamente, o curso de 

Línguas Modernas e Estudos 

Humanísticos da Universidade 

McGill preparou-a para a via-

gem no universo multicultural 

do Cirque du Soleil. Os seus 

conhecimentos sólidos de in-

glês, francês, russo, alemão e 

espanhol ajudaram-na na co-

municação directa com artistas 

e parceiros do Cirque du Soleil 

de todo o mundo.

Preocupada com o desenvolvi-

mento de jovens atletas e artistas, 

LH trabalha agora como consul-

tora, directora criativa e produtora 

executiva de projectos especiais 

para o Cirque du Soleil. No seu 

primeiro mandato executando 

esta função criou e produziu as 

cerimónias de abertura do Cam-

peonato Mundial de Desportos 

Aquáticos FINA (Fédération Inter-

nationale de Natation) em Mon-

treal. Do mesmo modo, empres-

tou a sua competência criativa ao 

Comité Organizador dos Jogos 

Olímpicos de Inverno Vancouver 

2010, enquanto membro da equi-

pa criativa que apresentou um 

segmento de 8 minutos durante 

a cerimónia de encerramento dos 

Jogos Olímpicos de Inverno de 

2006, em Turim.

Um dos projectos mais recentes 

de LH é um livro ficcional/não-

ficcional intitulado The Spark (A 

Faísca), em que os leitores são 

convidados a descobrir o poder 

da criatividade e imaginação e 

a aplicá-lo nas suas próprias vi-

das. Criado por LH e escrito por 

John U. Bacon, foi publicado 

nos EUA e na zona anglófona 

do Canadá por Random House 

Double Day, e no Quebeque 

por Libre Expression. Desde Ju-

nho 2006 LH tem andado em 

tournée mundial, realizando 

conferências corporativas sobre 

criatividade e a sua relação com 

o Homem, o crescimento em-

presarial e o sucesso.

LH está actualmente ocupada a 

reacender o seu próprio espírito 

criativo para dois novos projec-

tos do Cirque du Soleil. 

Nota: texto original em versão inglesa 
em http://www.fjuventude.pt
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Escrever algumas reflexões sobre cultura como elemento vertebral da 

euroregião Norte de Portugal – Galiza, a partir de um ponto de vis-

ta mais alargado, não só não é complicado, como também permite 

desenvolver um jogo no qual as palavras brotam sozinhas da mente, 

quase atropelando-se, para se transmitirem numa espécie de conexão 

virtual até aos dedos, que por sua vez se convertem em pulsações de 

computador.

A cultura é o nosso mais antigo elemento de coesão, o que estruturou 

a nossa história e o que manteve a nossa relação, de forma quase 

clandestina, durante os duros anos do Pacto Ibérico, nos quais o nosso 

profundo e sincero amor se transmutava numa espécie de vigilância 

contra as tentações de anexação de uns, e a resposta de outros, numa 

espécie de pactos de não agressão, nunca totalmente cumprido. 

A chegada da democracia permitiu recuperar e incrementar o que 

nunca se deveria ter pervertido. Já neste cenário, foi novamente a 

cultura, a argamassa que permitiu juntar as partes de uma mesma 

realidade histórica. 

Mas como tudo, esta afirmação anterior não deixa de ser uma crítica 

ao passado, de modo algum é uma reflexão de futuro. Porque supe-

rados os desencontros, e inclusive os reencontros, devemos olhar o 

futuro a partir da modernidade e da inovação. 

E também aqui a cultura volta a desempenhar um papel determinante 

e estruturante de uma sociedade, já partilhada, e como elemento de 

competitividade e desenvolvimento. Cultura unida a outro conceito 

inequívoco e inseparável: juventude, entendida no sentido  do emble-

mático subtítulo da revista TINTIN, que acompanhou as horas mais 

doces da nossa infância, aquela infância magra, de tempos difíceis, 

mas intensamente feliz, porque pela força de não ter, quando uma 

revista TINTIN chegava às nossas mãos, tornava-se no dia mais feliz 

da nossa curta existência. Subtítulo esse, voltemos ao eixo da nossa 

primeira reflexão, primogénita, que esclarecia quem eram os destina-

tários da publicação: Jovens dos 7 aos 77 anos. 

Ultrapassado o debate que protagonizou o boom cultural da última 

metade do século passado, entre Democracia Cultural, vinculada cla-

ramente ao consumo, que Malraux tanto proclamava, com êxito, a 

democratização do consumo cultural e o seu acesso mais amplo, e 

a Democratização Cultural, na qual Geneviève Pujol defendia que o 

processo de democratização não se podia circunscrever ao consumo, 

devendo implicar também a cria-

ção, revolucionando o conceito 

das elites criadoras, e com ele o 

da indústria cultural, culminan-

do óbvia e felizmente a favor da 

segunda opção, encontramo-nos 

no início de um debate antigo e 

permanente sobre o impacto da 

cultura no desenvolvimento eco-

nómico e social. 

Permitam-me participar nesse 

debate com uma imagem, por-

que já se sabe que uma imagem 

vale mais do que mil palavras, 

sempre que a imagem seja de 

impacto e as palavras dispersas.

No ano de 1997, fazia parte 

da equipa do então Presidente 

de Vigo, e Presidente do Eixo 

Atlântico, Manuel Perez, ho-

mem perseverante que se tinha 

proposto em converter a antiga 

cadeia num moderno centro 

cultural. Ninguém apoiava esse 

projecto, a não ser os que acre-

ditávamos nele.

E assim pusemos mãos à obra, 

com afinco e ilusão, ambos os 

elementos que compõem a es-

sência dos sonhos cumpridos. A 

nossa proposta era muito clara: 

um centro cultural, ou melhor 

um Museu para dar um exem-

plo, que se fosse gerido cor-

rectamente que se convertesse 

num leitmotif que promovesse 

a pernoita de uma determinada 

percentagem dos numerosos vi-

Xoan Mao, secretario geral da Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

sitantes de shopping que visita-

vam Vigo e voltavam no mesmo 

dia. Segundo parâmetros realis-

tas de visitantes, e de estimativas 

de bilhetes, extraídos do Plano 

Estratégico de Turismo de Vigo, 

os números mais modestos indi-

cavam que esse centro cultural 

poderia trazer proveitos para a 

cidade no valor de 4 milhões de 

euros anuais. 

Foi nesta base que a Comissão 

Europeia financiou com 10 MI-

LHÕES DE EUROS o que é hoje 

o MARCO (Museu de Arte Con-

temporânea de Vigo), a primeira 

obra em toda a Europa de infra-

estruturas culturais financiada 

com fundos FEDER para o de-

senvolvimento económico. Hoje 

são numerosos os exemplos, mas 

naquele tempo era um sonho de 

muitos consegui-lo. 

Não me parece que alguém ne-

cessite de mais argumentos para 

apostar na cultura e sobretu-

do para apostar numa das suas 

formulações mais excitantes, 

apaixonantes e emocionantes: 

A Fábrica de Talentos, promovi-

da pela Fundação da Juventude. 

Constitui-se como um projecto 

que não deve ser exclusivo do 

Porto, nem de Portugal, mas 

Europeu, no sentido de se con-

verter num projecto de referên-

cia europeia, pela sua natureza 

inovadora.

A Importância da Cultura e 
das Artes no desenvolvimento 
sustentado das Regiões
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Publicações Relevantes

A Cidade como uma arte, não uma fórmula. 

As competências necessárias para voltar a atrair a cidade são muito 

mais vastas do que as convencionais, como a arquitectura, a enge-

nharia e o ordenamento do território. Não é simplista um plano com 

dez prioridades, mas um princípio forte que pode ajudar a “good 

city” a seguir o caminho correcto para o crescimento atractivo de 

novos públicos. 

Após o sucesso do The Creative City, este novo livro, auxiliado por 

estudos de casos internacionais, explica como reavaliar o potencial 

urbano, de modo a que as cidades possam fortalecer a sua identidade 

e adaptar-se às mudanças das condições globais do comércio e da 

migração maciça. Explora as mais profundas falhas em paradoxos e 

conflitos estratégicos que tornam a criação de “good city” tão difícil.

The Art of City Making 

Charles Laundry
Editora: Earthscan
Edição: 2006
Número de páginas: 462

Este livro mostra que o valor da obra de arte está muito além da sua 

produção, está na avaliação, na articulação das casas de leilões, na 

acção pública, na exclusividade e na perenidade que configuram 

o mercado. 

Nesse aspecto, a autora vai discutir, diante das transformações tec-

nológicas contemporâneas, a contradição entre raridade e multipli-

cidade, ou seja, o princípio de valor que está sempre nesse jogo: a 

autenticidade da própria obra de arte.

O Mercado da Arte: 
mundialização e novas 
tecnologias

Raymonde Moulin
Editora: ZOUK
Edição: 1ªEDIÇÃO -2007
Número de páginas: 128

Mais do que produzir um estudo macroeconómico sobre um deter-

minado sector, a equipa de projecto interpretou este desafio como 

uma oportunidade única para propor à Região um novo paradigma 

de desenvolvimento, que aproxima a cultura à economia, reconhe-

cendo que a criatividade, o conhecimento, a inovação e o acesso á 

informação são os motores do desenvolvimento no mundo global.

O estudo demonstra que o Norte de Portugal reúne condições para 

se assumir como a principal região criativa de Portugal, internacio-

nalmente competitiva e globalmente conectada.

Este estudo foi desenvolvido por um consórcio constituído pelas empre-

sas TF Consultancy, Horwath Parsus, Opium e Gestluz Consultores.

Fonte: Desenvolvimento de um cluster de Indústrias Criativas na Região Norte, pp. 4 e 5

Desenvolvimento de um 
Cluster de Indústrias 
Criativas na Região Norte

Ano 2008
Número de Páginas: 227

A cultura é “(…) o meio através do qual as pessoas transformam 

os fenómenos mundanos da vida material num mundo de símbolos 

com significado, com os quais atribuem sentido e valor (…) são ma-

pas de significado através dos quais o mundo se torna inteligível.” 

(Corgrove e Jackson: 1987 cit in Mitchell, 2000:63)

 

Este é o trabalho final de Ana Oliveira e de Liliana Pinto, que apre-

sentaram como Tese de Licenciatura em Sociologia, na Faculdade 

de Letras do Porto.  

Enquadrada na Sociologia Urbana e na Sociologia da Cultura, partin-

do dos conceitos de criatividade e cidade criativa, centra-se naqueles 

que são os territórios de cultura da Baixa do Porto. Nesse sentido, para 

além de entrevistas a agentes - chave, fizeram também um levanta-

mento funcional, com posterior tratamento cartográfico, de todos os 

espaços culturais ou relacionados com a criatividade existente.

Territórios de Culturas
Desenho de um “cluster 
cultural emergente” na 
Baixa do Porto

Ana Oliveira
Liliana Pinto
Tese de Licenciatura em 
Sociologia, na Faculdade de 
Letras do Porto
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Os conceitos de cultura e de 

criatividade são intrínsecos e es-

tão intimamente relacionados. 

Como poderíamos conceber a 

existência de valor cultural na 

nossa sociedade se não fosse-

mos minimamente criativos e 

inovadores?

É tempo de adoptar uma nova 

forma de olhar para a cultura 

e criatividade.  Múltiplos estu-

dos e situações reais analisadas 

demonstram que os territórios 

mais desenvolvidos e aqueles 

que conseguem atrair popula-

ção qualificada são os que con-

seguem de forma harmoniosa 

integrar aspectos económicos, 

culturais e sociais, utilizando 

soluções tecnológicas inovado-

ras e promovendo a defesa e o 

desenvolvimento da proprieda-

de intelectual. Actividades re-

lacionadas com o turismo, com 

a investigação, com a criação e 

inovação florescem nestes am-

bientes, garantindo criação de 

riqueza, a geração de emprego 

e o crescimento das exporta-

ções, contribuindo também para 

a inclusão social e a diversidade 

cultural.

As indústrias criativas estão ac-

tualmente entre os sectores mais 

dinâmicos do comércio mun-

dial, apresentando uma estrutu-

ra de mercado flexível, que inte-

gra desde artistas independentes 

e microempresas, até algumas 

das maiores multinacionais do 

mundo. De acordo com o “Cre-

ative Economy Report 2008”, 

das Nações Unidas, o valor das 

exportações mundiais de bens e 

serviços criativos em 2005 atin-

giu o valor de 424,4 mil milhões 

de dólares, representando 3,4% 

do comércio mundial. No perío-

do de 2000 a 2005, o comércio 

internacional de bens e serviços 

criativos cresceu a uma taxa, 

sem precedentes, de 8,7%. 

Na Europa, as indústrias criati-

vas estão a crescer a uma taxa 

média anual de cerca de 12,3%, 

muito acima das taxas de cres-

cimentos dos restantes sectores 

económicos. A Comissão Euro-

peia, ao aceitar o estudo da KEA 

sobre este sector, reconhece a 

importância do sector da cultu-

ra e criatividade, dando-lhe es-

tatuto idêntico a outros sectores 

económicos, como o automóvel 

ou a indústria química! Mesmo 

em Portugal, o sector criativo 

é já o terceiro principal contri-

buinte para a criação de rique-

za, correspondendo a 1,4%.

Num momento de profunda 

crise económica e financeira, 

todos nós devemos equacionar 

novas formas de prosperidade. 

Acreditamos que as artes, a 

cultura e as indústrias criativas, 

constituem para Portugal uma 

verdadeira opção: assentam 

numa economia da informação 

e do conhecimento, na produ-

ção de conteúdos, em empregos 

altamente qualificados e não 

deslocalizados e em factores 

de competitividade que não são 

Artes, Cultura  
e Indústrias Criativas
Um Sector Económico em Ascensão
Jorge Cerveira Pinto, Director-geral Agência INOVA
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facilmente copiados como a lín-

gua, as tradições históricas ou a 

paisagem construída e habitada. 

E porque acreditamos que este 

é o caminho, o Fórum Cultura 

e Criatividade quer dar um sig-

nificativo contributo para este 

novo desígnio nacional.

Com demasiada frequência ve-

mos a cultura como um peso 

económico e não como um ac-

tivo, uma mais-valia, capaz de 

gerar riqueza. É um facto que 

alguns preconceitos ideológi-

cos e a associação da cultura à 

ideia de “subsidiodependência” 

contribuíram no passado recen-

te para uma certa prática e ima-

gem “estatizada” e “estatizante” 

da cultura. Esta situação, foi 

igualmente acompanhada pela 

manutenção de uma mentalida-

de estática sobre os valores cul-

turais no nosso país. No entanto, 

nos últimos anos, os aspectos da 

criação e inovação cultural ga-

nharam visibilidade, e para além 

de conservar, manter e explorar 

o património (material ou ima-

terial) existente, exige-se hoje 

que os agentes culturais exerci-

tem a criatividade e a inovação 

para que a cultura se revitalize 

e transforme permanentemente, 

gerando, através destes proces-

sos, crescente valor.

É a reafirmação desta importância 

fundamental para o desenvolvi-

mento das regiões e dos indivídu-

os que faz com que, actualmen-

te se equacione a cultura como 

sector económico emergente em 

Portugal. Resultado de um traba-

lho de reflexão de especialistas 

de diversos sectores a agência 

INOVA decidiu promover na Ex-

ponor, de 4 e 8 de Fevereiro de 

2009 a segunda edição do Fórum 

Cultura e Criatividade. Os objec-

tivos do Fórum são ambiciosos, 

mas, por isso mesmo, assumidos 

de forma clara:

• Fomentar o reconhecimento 

social do sector das artes, da cul-

tura, do património e das indús-

trias criativas, realçando o seu 

potencial de criação de riqueza, 

emprego e o seu papel para o de-

senvolvimento e sustentabilidade 

das regiões e para o aparecimen-

to de territórios criativos, valori-

zando assim o sector e todos os 

agentes nele envolvidos.

• Promover a dinamização do 

sector, das actividades e dos 

agentes com ele relacionados, 

sobretudo ao nível da oferta 

(identificação de oportunidades 

e de nichos de mercados ou pú-

blicos) e através da divulgação de 

boas práticas (benchmarking).

• Contribuir para uma melhor es-

truturação de um market place e 

de um novo olhar sobre o sector.

• Estimular a boa gestão e a 

economia da cultura e da cria-

tividade e apoiar os indivíduos, 

projectos e entidades públicas, 

privadas e do 3.º sector que 

actuam no sector, facilitando a 

apresentação de forma profissio-

nal, numa feira de negócios, dos 

que criam, detêm ou de algum 

modo comercializam ou produ-

zem bens, serviços e projectos 

nesta área e alertando para a 

necessidade de introdução de 

conceitos e métodos de gestão 

moderna no sector.

• Contribuir para a dimensão 

internacional de projectos e en-

tidades.

• Promover o lançamento de 

projectos em parceria ou cola-

boração.

• Estimular a responsabilidade 

corporativa e empresarial para 

com este sector

• Promover, perante a socieda-

de, a noção de empregabilidade 

no sector, com demonstrações 

de artes e ofícios únicos, criado-

res de empregos não deslocali-

záveis, altamente qualificados e 

criadores de valor acrescentado, 

bem como de bens e serviços 

com forte potencial exportador. 

E é por ser tão importante que a 

mensagem passe para a socieda-

de e por ser este um mundo tão 

fascinante que, sendo o FCC09 

um evento profissional, ele é 

aberto ao público, sendo espe-

rados mais de 25.000 visitantes 

dos quais 4.000 profissionais. E 

também por isso é estimulado o 

voluntariado para e no FCC09

A iniciativa é em si mesma ino-

vadora: para além dos Debates 

FCC09, orientados para os pro-

fissionais do sector, o Fórum 

Cultura e Criatividade incluirá 

dois grandes eventos expositi-

vos: 

TEMPUS – Salão Internacional 

dos Museus e de Património

CONCEPTA – Feira Internacio-

nal de Arte, Cultura e Indústrias 

Criativas

momentos de encontro da ofer-

ta/procura do mercado cultural 

e criativo em Portugal, baseado 

na promoção de ideias, projec-

tos, produtos e serviços, com 

lugar à sua compra, venda, di-

fusão e promoção, no contacto 

directo entre agentes do sector e 

boas práticas – benchmarking.

A organização escolheu “Ges-

tão pública e gestão privada na 

cultura” como mote para os De-

bates FCC09.

O FCC09 será integrado na 

programação oficial do Ano 

Europeu da Criatividade e da 
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Inovação, que se celebra em 

2009. O projecto esteve presen-

te e foi apresentado em diversos 

eventos europeus com algumas 

semelhanças com o FCC09 

(Londres, Paris, Valladolid, Lei-

pzig, bem como foi apresenta-

do em cidades como Bruxelas, 

Liverpool, Madrid, Milão ou 

Edimburgo), o que permitiu ga-

rantir um conjunto interessante 

de presenças internacionais e 

adaptar várias ideias cujo su-

cesso podemos comprovar nes-

tes outros eventos: organização 

de debates paralelos, oficinas 

demonstrativas orientadas para 

adultos e públicos mais jovens, 

além de áreas especificas para 

a apresentação das artes perfor-

mativas e visuais. 

É com muita satisfação que po-

demos anunciar que o Fórum 

contará também com a presença 

de entidades de países e territó-

rios da lusofonia, como o Brasil, 

Timor, Angola e Macau.

É exactamente para a concre-

tização desta ideia simples – a 

de que a arte, a cultura e as 

industrias criativas são um dos 

mais importantes factores de 

criação de riqueza em Portugal 

- mas que exige uma mudança 

nas atitudes da sociedade por-

Organização: Conselho da Juventude da Galiza
Parceiros: Fundação da Juventude, Federação Nacional de Associações 

Juvenis, Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, Arbeiterkultur – und 
Bildungsverein, Iberoamerické centrum, INEX e Romania Youth Council.

www.curtasnarede.es

tuguesa relativamente a estas 

actividades e aos seus profis-

sionais que o Fórum Cultura e 

Criatividade acontece. Numa 

só ocasião todos aqueles que 

trabalham no sector cultural e 

criativo (em Portugal e no es-

trangeiro) terão a oportunidade 

de mostrar o que de bem fa-

zem, a sua importância para a 

criação de riqueza, de emprego 

e de valor na nossa sociedade, 

desde as autarquias que procu-

ram promover os seus territórios 

como destinos turísticos, aos 

artesões e mestres com as suas 

técnicas e sabedorias milenares, 

aos criadores, às grandes funda-

ções e associações de produção 

e difusão cultural, às empresas 

que produzem e comercializam 

produtos e serviços para este 

sector, mecenas, patrocinado-

res, associações culturais e ar-

tísticas, etc, etc. É um enorme e 

maravilhoso mundo, que existe 

em Portugal, desconhecido para 

muitos de nós, com um enorme 

e justificado potencial de cresci-

mento, de emprego e de rique-

za, queiramos e saibamos nós 

aproveitar.

Para saber mais sobre o Fórum Cultura e 

Criatividade consultar o endereço Web 

www.inovaforum.org

CURTAS 

Dende sempre a imaxe tivo algo 

máxico. Quizais agora non sexa-

mos moi conscientes. Vivimos nun 

mundo hiperinflacionista, no que 

as mensaxes visuais saturan a nosa 

visión. Isto fai que non teñamos 

presente o marabilloso da súa xé-

nese, e vexamos todo este universo 

como algo cotián, como algo que 

está aí dende que saímos do berce 

escoltándonos ata que pechamos 

os ollos para entrar no mundo dos 

soños. Como occidentais aínda 

sorrimos ante o temor dalgunhas 

xentes ante unha cámara. Paréce-

nos insólito ese medo a que lles 

arrebaten a alma; quizais, a nosa 

soberbia nos prive de ver a verdade 

que oculta esta cautela: as imaxes 

arrebatan a alma. Enfeitízannos. 

Pero este poder, polo que todos 

pasamos nunha sala escura con-

vocados pola maxia do filme que 

estamos a ver, estaba nas mans 

duns poucos.  De todas as artes, e 

a imaxe é unha delas, o cine era a 

única que precisaba para crearse 

dun soporte industrial. Podemos 

escribir a mellor novela dende a 

soidade dun náufrago; compoñer 

unha sinfonía dende a xenial xor-

deira dun Beethoven; pintar cadros 

emocionantes dende a depresión 

máis fonda... pero para esculpir un 

fotograma, por exemplo, da maxis-

tral Citizen Kane, non se precisa só 

contar coa xenialidade dun Orson 

Welles, senón ter detrás unha pro-

dutora e todo un equipo técnico e 

artístico que faga única, perdurable 

e singular esta aventura. 

Isto aínda é así. O cinema é unha 

arte industrial. Non é unha casu-

alidade que o seu nacemento se 

producise a finais do século XIX.  

Cada fotograma que nos atrapa, 

precisa antes dun capital e unha 

estrutura para sacar adiante ese 

produto; pero ao carón desta rea-

lidade incontestable ábrese unha 

fenda pequenísima. Por ela, coma 

pola ferida que un ten no corpo, 

penetra o virus da tecnoloxía di-

xital para darlle unha nova vida a 

ese torrente fílmico. 

O certo é que todas as artes su-

friron, afortunadamente, unha 

democratización. Somos unha ci-

vilización do movemento, no que 

todo circula, no que todo anda á 

procura de camiños, na que a 

cultura xa non está na man duns 

poucos senón no seo de moitos; e 

é nesta fenda tan transitada, onde 

Curtas na Rede convoca aos seus 

herexes. 

na rede
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CURTAS 

Gústanos ser herexes, traballar 

con heterodoxos. Ese é o noso 

estigma que levamos coa mes-

ma graza coa que un santo leva 

a súa estela. Todos os concursos 

e festivais dirixen o seu visor ao 

glamour desta industria chea 

de estrelas e vaidades. Non hai 

nada que lle guste máis a unha 

destas iniciativas que premiar 

as xentes que son notorias, ou 

descubrir os novos rostros que 

encherán este universo estelar 

sempre en mudanza. Canto darí-

amos por ter unha foto ao carón 

de Tarantino? Como engordaría 

a nosa fachenda se as esveltas 

pernas de Angelina Jolie pisasen 

a alfombra vermella do noso fes-

tival? Pois ben, aínda que unhas 

tentacións coma as que presen-

to son fortes, e aos pecadores 

gústanos caer en tentacións que 

para iso somos o que somos, a 

nós sedúcennos outras estrelas: 

son esas que non figuran en nin-

gún mapa, que non saben delas 

os sempre sabidos medios de 

comunicación, que non as coñe-

cen nin os veciños; pero están 

aí. Existen. Non son figuracións: 

as súas creacións abráiannos en 

cada nova edición. 

Porque a aposta de Curtas na 

Rede é crer que a creatividade 

audiovisual non está só nas mans 

de artistas consagrados, fillos e 

fillas da industria audiovisual. 

Non. Isto xa non é así. A creati-

vidade que nós procuramos está 

en calquera de vós. Non importa 

a pericia, non importa a técnica, 

non importa o resultado. O que 

importa é o que fas; porque nun-

ca máis que agora: querer é po-

der. E iso é o que nos interesa. 

Para iso temos dúas ferramentas. 

A primeira e máis importante: 

a liberdade. Sen ela Curtas na 

Rede non é nada. Como non nos 

diriximos á industria, á que sem-

pre lle asusta este termo pois a 

creatividade persoal non sempre 

casa ben coas boas recadacións, 

entendemos que a persoa que se 

pon detrás da cámara goza dunha 

liberdade ilimitada; nin máis nin 

menos que a que se queira tomar. 

E a isto non lle poñemos cancela. 

Non hai unha selección previa das 

obras que poden participar, senón 

que todo o que chega, vale; des-

pois xa será o público e o xurado 

o que teña a última palabra, pero 

mentres tanto esa obra ten, e terá, 

o seu escaparate. E este escaparate 

é a segunda ferramenta: internet. 

Que mellor territorio para facer 

unha proposta coma esta que ese 

mundo utópico e sen fronteiras 

que posibilita a rede! Non ato-

paremos mellor pantalla: abre as 

24 horas; permite que dende cal-

quera parte do mundo, incluído 

o Vaticano sempre tan celestial, 

se asome a ver que lles teñen que 

contar todas as persoas que pre-

sentan obras neste concurso; e, 

sobre todo, facilita a comunicaci-

ón entre o/a artista e o seu público. 

Quen pode dar máis? 

Esas son as nosas premisas. Ese é 

o noso espírito; e como somos da 

opinión de que o bo sempre hai 

que dalo a coñecer e recoñecelo... 

como concurso que é, ten pre-

mios. Pero aí creo que tamén nos 

diferenciamos. Curtas na Rede 

non premia producións, no sen-

so dunha obra nacida e sometida 

aos mandamentos da industria. 

Obxectivamente, hai curtametra-

xes presentadas a este concurso 

que son boas pero que non con-

seguiron premio. Razóns? Igual de 

inescrutables que son os designios 

do Señor, son as decisións do xu-

rado. Pero creo que a razón fun-

damental é que premiamos máis 

o talento que o capital. Gústannos 

os diamantes sen tallar, sen engar-

ces luxosos; e, sobre todo, encán-

tanos o brillo daquelas obras que 

nacen do simple esforzo da ilusión 

e das ideas. Nesta última edición, 

por exemplo, a triunfadora da 

noite foi unha curtametraxe moi 

sinxela: Vellas, de Carlos Prado. 

É un proxecto feito sen medios; 

tanto é así que para a repartición 

botou man dos seus avós e dunha 

veciña;  para os decorados: a súa 

casa e a súa aldea; para o equi-

po técnico... reducidísimo: el e 

ninguén máis; pero a idea, a súa 

realización, a súa montaxe... Que 

dicir? Pois que ten un brillo que 

só se atopa nas boas obras. Iso é 

o que premiamos: as boas obras; 

feitas dende a precariedade, pero 

sostidas por ideas sólidas e execu-

cións frescas. 

E ese é o camiño polo que vai Cur-

tas na Rede. Esperamos e desexa-

mos que para a vindeira edición 

poidamos contar con moitas obras 

que nos cheguen dende esa naci-

ón irmá, pois queremos facer desta 

iniciativa unha proposta ibérica. 

E talento sobra. Que vos vou dicir a 

vós sobre o talento?
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O Museu do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto, situado no 

coração do ISEP, foi criado em 

1998 e alberga uma colecção 

de referência; são dez mil peças, 

entre instrumentos científicos, 

estampas, desenhos e fotografias, 

incluindo a rara enciclopédia de 

Diderot e Alembert que retratam 

mais de 150 anos de história do 

ensino da engenharia técnica. 

O seu espólio estende-se a 

quase todas as áreas da enge-

nharia leccionadas no ISEP, 

desde a física à electrotecnia, 

da matemática à mecânica, da 

engenharia química à civil, das 

minas à metalurgia, sem esque-

cer a copiosa colecção de mine-

ralogia. 

Sendo, desde a sua criação, 

uma escola predominantemente 

tecnológica, houve desde cedo 

necessidade de adquirir mate-

rial didáctico para os laborató-

rios e gabintes de ensino prático 

existentes.  Estes mesmos instru-

mentos demonstram, de forma 

clara, a evolução científica e 

técnica do ensino exprimental 

de então.

O Museu tem como missão reu-

nir, em benefício da comuni-

dade, bens culturais, materiais 

e imateriais, representativos da 

evolução do ensino industrial, 

Museu do Instituto Superior 
de Engenharia do Porto (ISEP) 
reconhecido internacionalmente

destacando o seu contributo para 

o desenvolvimento nacional. 

No decorrer da sua actividade 

museológica o museu preten-

de atingir diversos objectivos, 

como por exemplo: 

 Ter um papel activo na vida cul-

tural portuense; 

Perspectivar novas e facilitadas 

relações de qualidade entre 

público, profissionais e museu; 

Promover a investigação sobre 

públicos, colecções, comunica-

ção, exposição e conservação, 

mantendo uma noção de pro-

gresso e inovação constantes; 

Abrir o museu às tecnologias 

da informação e comunica-

ção como um instrumento que 

complementa, aperfeiçoa e 

transforma os dispositivos de 

conhecimento, informação, 

investigação, exposição, crian-

do novas formas de relação com 

o público, os especialistas e os 

A enciclopédia de 
Diderot e Alembert é 
uma das 10 mil peças 
que compõem o 
espólio deste museu

agentes culturais, principalmen-

te através do Museu Virtual; 

Desenvolver os procedimentos 

e políticas que assegurem a con-

servação e segurança das colec-

ções e que garantam o seu papel 

activo na evocação da riqueza 

cultural do território; 

Promover exposições tempo-

rárias e conferências a fim de 

divulgar a ciência, enquanto 

meio de desenvolvimento cultu-

ral e científico da sociedade;

O museu teve o seu maior reco-

nhecimento internacional ao 

entrar na rota da edição número 

27 do “Symposium of the Scien-
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tific Instrument Commission”. A 

par dos melhores museus cien-

tíficos de Portugal, o Museu do 

ISEP foi apreciado por mais de 

60 críticos que escolheram visi-

tar o museu residente no mais 

antigo instituto de engenharia do 

país, actualmente  inserido no 

Instituto Politécnico do Porto.

O Museu do ISEP tem tido um 

reconhecimento crescente a 

nível nacional. A prová-lo está 

o facto de ter sido o terceiro 

museu mais visitado aquan-

do da iniciativa que desenvol-

veram, “Famílias no Museu”, 

apenas superado pelo Museu 

de Serralves e o Museu Papel e 

Moeda, no ano de 2006.

Localização 

ISEP - Edifício C (-1) 

Rua Dr. António Bernardino de 

Almeida 

4200-072 Porto 

 

Entrada gratuita 

 

Horário 

Segunda a Sexta  

9:00h às 12:00h e das 14:30h 

às 17:00h 

Encerrado ao Sábados, Domin-

gos e Feriados, com a excepção 

do 4º Sábado de cada mês, 

em que se realiza a actividade 

“Famílias nos Museus”. 

“O Cleveland Museum tornou-se um dos maiores 

museus do mundo, não apenas porque tinha um 

director que era notável para descobrir grandes 

objectos de arte; mas porque era também com-

petente para transformar em patronos as pessoas 

que entravam simplesmente para fugir da chuva e 

ficar uma hora”. 

O Museu de Artes de 
Cleveland significa muitas 
coisas para muitas pessoas

Peter Drucker

Para os moradores da Grande Cleveland, que é um amado cívico 

activo, um lugar onde os maiores anseios da comunidade encontram 

expressão e um cenário para muitas fotografias de recordação.  

O museu é uma importante força cultural e intelectual da comuni-

dade, ajudando a manter  o Nordeste do Ohio, num vibrante cen-

tro de aprendizagem artística e esforço.  Como um dos principais 

museus da nação o “ Cleveland “, há muito que exibe liderança nas 

aquisições, na apresentação, e na educação, e seus curadores tem 

originado muitas exposições inovadoras.  O Cleveland Museum of 

Art é conhecido em todo o mundo pelo rigor intelectual e do espí-

rito público da sua actividade diária, extraordinariamente elevado 

para a qualidade das participações que vem adquirindo ao longo 

dos tempos.

A missão do Museu de Arte de Cleveland é o de satisfazer as pesso-

as, como uma das principais instituições cívicas e culturais e abran-

ger e distinguir as artes e os museus de todo o mundo. 

O museu, criado em 1913, para o benefício de todas as pessoas 

indefinidamente, visa trazer o prazer e o significado da arte ao públi-

co o mais alargado possível, de acordo com a mais elevada estética, 

intelectual e padrões profissionais.  Em direcção a este fim, o museu 

preserva, exibe e promove a compreensão do mundo, colecções de 

arte, realiza-se na confiança para o público e apresenta exposições 

e programas complementares.  

O Museu de Arte de Cleveland abraça a sua liderança na recolha, 

estudo, educação e serviço comunitário.

11150 East Blvd

Cleveland Ohio

44106

http://www.clemusart.com/
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te, principalmente através de 

Portugal.

A esses campos temáticos cor-

responde um diversificado 

património cultural de interesse 

histórico, artístico, documen-

tal, etnográfico e antropológico 

relacionado tanto com a cultu-

ra popular e as religiões orien-

tais como com os mais variados 

aspectos da presença portugue-

sa na Ásia ao longo de cinco 

séculos. 

Apesar de a Fundação Orien-

te possuir diversos acervos de 

carácter artístico e documen-

tal, o património museológi-

co que constitui a base das 

exposições permanentes do 

Museu do Oriente divide-se, 

fundamentalmente, em duas 

grandes colecções, a Colecção 

Presença Portuguesa na Ásia e 

a Colecção Kwok On.

O Museu do Oriente foi inau-

gurado no dia 8 de Maio de 

2008 e define-se como uma 

unidade museológica perma-

nente, aberta ao público, tute-

lada pela Fundação Oriente, 

tendo por missão a valoriza-

ção dos testemunhos quer da 

presença portuguesa na Ásia 

quer das distintas culturas asi-

áticas.

Trata-se de um museu de âmbi-

to territorial internacional e de 

carácter transdisciplinar, que 

procura, através do cruzamen-

to de pontos de vista emergen-

tes dos campos temáticos da 

História, da Arte e da Antropo-

logia, proporcionar aos Portu-

gueses e aos que nos visitam 

uma memória viva e actuante 

das culturas asiáticas e da rela-

ção secular que foi estabeleci-

da entre o Oriente e o Ociden-

Museu do Oriente - Avenida 

Brasília, Doca de Alcântara 

(Norte) 1350-352 Lisboa

http://www.museudooriente.pt

MUSEU DO ORIENTE
Testemunhos da presença portuguesa na 
Ásia e das distintas Culturas asiáticas
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te numa vivência de qualidade, 

contemporânea e de futuro.

Guimarães Capital Europeia da 

Cultura 2012 é uma oportunidade 

única para operar uma mudança 

de paradigma, de um modelo 

de economia industrial clássica 

para um novo modelo de eco-

nomia baseada na criatividade e 

no conhecimento. Colocando a 

cultura, a criatividade e o talento 

no centro da acção, reforçando a 

memória e a identidade, alimenta-

da pela imensa energia das pesso-

as, reforçada em redes de partilha 

e cooperação, às escalas urbana, 

regional, nacional e europeia, e 

com diferentes parceiros, Gui-

marães Capital Europeia da Cul-

tura 2012 possibilitará a criação 

de um cluster de conhecimento 

e criatividade, gerador de valor 

económico, social e cultural. 

Guimarães Capital Europeia da 

Cultura 2012 será um espaço e 

um tempo de partilha e conhe-

cimento, de descoberta e de 

aprendizagem com o passado, 

de celebração do presente e de 

construção de cenários futuros 

para Guimarães e a região, para 

a construção de uma Europa 

mais participada e com um reno-

vado sentido de futuro. 

A História, o património mate-

rial e intangível constituem uma 

base identitária sólida, ao mesmo 

tempo simbólica e emotiva, que 

confere a Guimarães a singulari-

dade e força que a caracterizam. 

Guimarães possui um património 

distintivo, uma paisagem inspira-

dora,  uma comunidade com forte 

sentimento de pertença e auto-es-

tima. As memórias guardadas no 

seio da sua comunidade, reflecti-

das na riqueza do seu património 

cultural e arquitectónico, no cari-

nho com que as pessoas cuidam 

o seu legado, no imaginário das 

suas gentes, fazem de Guima-

rães o território por excelência da 

identidade nacional.    

Mas Guimarães não é só História.

Guimarães combina de forma 

ímpar e harmoniosa o patrimó-

nio, a carga histórica e simbólica 

que encerra com a inovação, o 

desenvolvimento e a contem-

poraneidade. Uma cidade com 

fortes dinâmicas associativas, 

com tradições de cooperação e 

participação nas áreas do lazer, 

da educação e da cultura. Uma 

cidade com fortes dinâmicas de 

empreendedorismo, que marcam 

a paisagem e o tecido social.

Guimarães é uma cidade em 

rápida mudança, apostando no 

conhecimento e na inovação, 

como factores de competitivida-

de, coesão social e emprego, num 

mundo que cada vez mais estimu-

la a diversidade e a inovação.  

Este dinamismo e a memória que 

carrega conferem a Guimarães 

uma vitalidade e uma singulari-

dade reconhecidas que consti-

tuem o húmus para a projecção 

de ideias inovadoras e criativas e 

novas memórias. Uma cidade do 

futuro que se reconhece e iden-

tifica na poesia da memória e na 

História, que é sua e do seu país, 

alicerçada numa forte auto-esti-

ma e orgulho, reforçada no labor 

e dinamismo das suas gentes.

Por toda a Europa há centenas, 

se não milhares, de cidades de 

pequena e média dimensão que 

enfrentam a ameaça do declí-

nio físico, social e económico. 

Para vencer o desafio as cidades 

têm de traçar para si um novo 

e consolidado rumo, atentas às 

novas oportunidades que surgem, 

atraindo investimento e talento.

Guimarães Capital Europeia da 

Cultura 2012 pode e deve cons-

tituir uma oportunidade para 

vencer os desafios que o presente 

nos coloca e o futuro nos reser-

va e para se constituir como uma 

referência para centenas de cida-

des europeias de dimensão seme-

lhante que optem pelo modelo 

em que a cultura é considerada 

como catalisador e motor da 

regeneração urbana, social e eco-

nómica.

Desde há mais de duas décadas 

que a regeneração urbana em 

Guimarães é uma área privile-

giada de investimento. A requa-

lificação do espaço público, a 

atribuição de novas funcionali-

dades a espaços pré-existentes, 

o apoio à acção de privados, o 

incentivo à fixação das pessoas, 

a atracção para a fruição dos 

GUIMARÃES
é uma cidade única  
e inspiradora.

espaços, que possibilitou vivên-

cias e experiências quotidianas 

há muito tempo perdidas, confe-

riu ao centro histórico uma qua-

lidade ímpar, reconhecida pela 

UNESCO desde Dezembro de 

2001.  Continuar este processo, 

intervindo agora noutros espa-

ços de memória, requalificando, 

interpretando, conferindo novas 

funcionalidades, capazes de 

oferecer novas e surpreendentes 

experiências urbanas, permitirá 

ligar diferentes identidades geo-

gráficas, outros sentidos e opor-

tunidades, e, assim, alargar, enri-

quecer e diversificar a paisagem 

urbana de Guimarães.

O maior e melhor capital que Gui-

marães possui são as suas gentes. 

Pessoas que têm sabido cuidar e 

valorizar a memória que desenha 

e preenche a sua identidade e, 

ao mesmo tempo, lutar pelo que 

a contemporaneidade oferece e 

potencia. Com anseios e angús-

tias, com perplexidades e expec-

tativas, amantes do que é seu e 

disponíveis ao outro, laboriosos e 

empreendedores, emotivos e par-

ticipativos, exigentes e solidários, 

devotos e alegres, respeitando a 

memória e as tradições e abertos 

à inovação e à contemporaneida-

de, assim são os vimaranenses. 

Esta imensa energia, a fortíssima 

identidade histórico-cultural, o 

entusiasmo e vontade de parti-

cipação e envolvimento permiti-

rão que todos contribuam para a 

construção de uma nova narrativa 

da cidade e, desta forma, refor-

çando e fortalecendo o tecido 

social. Uma narrativa mais abran-

gente e inclusiva, de imaginação 

e de talento, de qualidade e de 

experiência, criativa e que refor-

ce os laços e redes de sentimento 

de pertença à Europa e à cultura 

europeia. Uma narrativa assen-

Francisca Abreu,  

Vereadora da Cultura e Educação  

da Câmara Municipal de Guimarães
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Em 2007, a LG Electronics apostou em consolidar-se enquan-

to marca global, de forte reconhecimento. A estratégia traçada 

assentou em duas linhas fundamentais: o design e a tecnologia, 

conceitos que estão na base da actual proposta de valor da LG: 

‘design de vanguarda e tecnologia inteligente em produtos que 

dão resposta ao estilo de vida dos seus consumidores’.

A par do desenvolvimento e aplicação de tecnologias que tra-

zem um valor acrescentado aos seus utilizadores, o design de 

vanguarda tornou-se assim um valor central sem o qual a LG não 

poderia apresentar sugestões sofisticadas, criadoras de tendên-

cias e adequadas às preferências dos seus consumidores em todo 

o mundo.

Laboratório Criativo Multicultural 
é estrutural na oferta da LG Electronics

Centro de Design LG em Londres ambiciona criar ambiente criativo ideal

A aposta no design passa pelo 

significativo investimento que 

a LG direcciona para esta ver-

tente criativa – a empresa in-

veste anualmente cerca de 84 

milhões de dólares em design 

de produto, dos quais 3,2 mi-

lhões são aplicados na Euro-

pa – mas também pela capa-

cidade de incorporar no seu 

próprio organograma um ver-

dadeiro Laboratório Criativo e 

Multicultural.

Estética europeia

No seguimento desta aposta, 

em Junho 2008, a empresa 

inaugurou o Centro Europeu 

de Design LG, em Covent Gar-

den, Londres, onde trabalham 

mais de duas dezenas de de-

signers de vários países euro-

peus, entre os quais britânicos, 

irlandeses, italianos, franceses 

e alemães. 

A abertura deste laboratório 

criativo constituiu um novo 

passo na investigação e desen-

volvimento das capacidades 

de design e criatividade regio-

nais, pela capacidade que tem, 

quer para criar novos modelos 

de raiz, quer pela possibilida-

de de adaptar modelos criados 

noutros mercados ao estilo dos 

europeus.

O objectivo deste centro con-

siste especificamente no dese-

nho de produtos para consumi-

dores europeus, respondendo 

mais eficazmente aos requisi-

tos e desejos da população do 

‘velho continente’.

 “O mais recente Centro Euro-

peu de Design foi estabeleci-

do com o propósito de criar o 

ambiente criativo ideal, o que 

inclui ter extensas bibliotecas 

e tecnologia de ponta para su-

portar o processo de criação. 

As diferenças técnicas e aspec-

tos culturais entre a Europa e 

os outros mercados são abis-

mais. Por isso, para conseguir 

crescer no mercado Europeu, 

a LG tem que investir e estar 

aberta aos requisitos dos con-

sumidores e ao mesmo tempo 

dar resposta às diferentes téc-

nicas e culturas”, afirma James 

Kim, Presidente e CEO da LG 

Electronics na Europa. 

 “Apesar de vivermos num 

mundo cada vez mais global, 

existem diferenças culturais 

e estéticas que subsistem e às 

quais a LG quer dar uma res-

posta cada vez mais eficiente. 

Neste sentido, o novo centro 

de design vem beneficiar os 

consumidores europeus e, con-

sequentemente, os portugue-

ses. Tanto mais por este ser um 

centro que congrega profissio-

nais dos mais diversos países 

europeus e que, por isso, re-

presenta bem a multiculturali-

dade europeia e suas múltiplas 

nuances”, refere Filipe Durão, 

responsável do marketing cor-

porativo da LG Portugal.

A equipa vai desenhar produ-

tos para toda a gama de bens 

de consumo da LG, incluindo 

telemóveis, televisões de ecrã 

plano e sistemas de áudio, 

electrodomésticos e muitos 

outros artigos de electrónica. 

Uma aposta na Pesquisa e De-

senvolvimento

Este projecto integra-se numa 

rede global de cinco Centros 

de Design, os quais fazem par-

te de uma estrutura mais alar-

gada de 29 Centros de Pesqui-

sa e Desenvolvimento. Todos 

juntos, empregam 16.000 co-
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Filipe Matos Durão
Corporate Marketing Manager da LG Electronics Portugal

Filipe Matos Durão desempenha actualmente a função de Corpo-

rate Marketing Manager da LG Portugal cargo que assume após ter 

transitado de Marketing Manager da área Mobile Phones da mesma 

empresa, onde esteve de 2006 a 2008. Antes de trabalhar a área de 

Telefones Móveis passou ainda pela divisão de ISP (Information and 

System Projects) da LG Portugal, enquanto Marketing Manager.

Antes de integrar a LG Portugal, Filipe Matos Durão esteve quatro 

anos na Siemens Portugal onde assumiu a responsabilidade de Cor-

porate Communications Manager. A sua carreira profissional come-

çaria na  Focus International Television (FIT) enquanto assistente 

de marketing cargo que deixou para integrar, em 1997, a Yoplait 

enquanto Product Manager e onde permaneceu até 1999.

Licenciado em Marketing e Publicidade no Instituto Superior de 

Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), com especialização em 

Marketing, Filipe Matos Durão adquiriu uma pós graduação em 

Gestão de Informação/E-Business na Universidade Católica Por-

tuguesa e frequentou durante o 1º Ano do Curso Superior de In-

formática, ministrado pelo Tennessee Technological University nos 

Estados Unidos da América.

Filipe Matos Durão tem 35 anos.

laboradores – quase um quinto 

do total de efectivos da LG. 

Com a ajuda da Think London, 

a agência de investimentos es-

trangeiros directos em Londres, 

a LG elegeu a capital inglesa 

para estabelecer o seu núcleo 

de design pelo panorama eco-

nómico e financeiro, e também 

devido à sua posição global. 

Londres é uma cidade multicul-

tural, com uma cultura diversi-

ficada e reconhecida global-

mente pela sua vida vibrante, 

estilo e criatividade. É a sede 

de uma grande comunidade 

de designers experientes, com 

conhecimento e interesse ge-

nuíno pela electrónica de con-

sumo, assim como é solo fértil, 

pleno de novos talentos, graças 

ao mundialmente reconhecido 

sistema de ensino. 

Michael Charlton, CEO da Think 

London afiança: “Londres tem 

uma reputação há muito reco-

nhecida como sendo um centro 

de design forte e criativo. Mais 

de meio milhão de pessoas tra-

balha no sector das indústrias 

criativas, tornando-o no tercei-

ro maior sector gerador de em-

prego em Londres. Isto, aliado 

a fortes ligações económicas e 

financeiras, torna a cidade no 

local ideal para empresas como 

a LG, que estão a fazer signifi-

cativos investimentos a longo 

prazo nas suas competências 

em design.”

www.lge.com

Para mais informações contacte:

Frontpage

Beatriz Azevedo

21 487 60 90

beatriz.azevedo@frontpagecc.

com

Sobre a LG Electronics, Inc.
A LG Electronics Inc. é líder global de mercado e referência em 

inovação tecnológica nos segmentos de electrónica de consumo, 

electrodomésticos e comunicações móveis, sendo fabricante mun-

dial de telemóveis, sistemas de ar condicionado, máquinas de la-

var roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, 

sistemas de Home Cinema, televisões Plasma e LCDs. Com cerca 

de 82 mil colaboradores que desenvolvem mais de 110 operações 

em cerca de 81 subsidiárias, em todo o mundo, a empresa ope-

ra em quatro áreas de negócio – Mobile Communications, Digital 

Appliances, Digital Display e Digital Media, tendo alcançado em 

2007 vendas globais de 44 mil milhões de dólares. 

Para mais informações, consulte por favor, www.lge.com.

Sobre a LG Electronics em Portugal
A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca 

de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 2007 ven-

das globais superiores a 245 milhões de dólares, engloba cinco 

unidades de negócio – Comunicações Móveis, Electrodomésticos, 

Electrónica de Consumo, Informática e Ar Condicionado – sendo 

distribuidor no nosso País de telefones móveis, sistemas de ar con-

dicionado, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, 

sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, frigoríficos, má-

quinas de lavar loiça e roupa, entre outros. 

Para mais informações, por favor, consulte http://pt.lge.com
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No dia 20 de Outubro foram conhecidos os vencedores do Troféu 

Liberty Seguros/Parkurbis CRIAR 08. Este troféu é um projecto que 

pretende promover ideias empresariais inovadoras contribuindo 

igualmente para a dinamização do interior do país.

“Doctor Help” conquistou o primeiro lugar, “Prémio Liberty Segu-

ros”, arrecadando 20.000,00€, através do desenvolvimento de uma 

“cápsula” que pode substituir a usual endoscopia. O segundo lugar, 

“Prémio Fundação da Juventude” pelo valor de 10.000,00€ coube 

ao “Skypilot”, um projecto de produção de sistemas aviónicos, equi-

pamentos de instrumentação e medida e soluções tecnológicas es-

pecializadas. Quanto ao terceiro lugar, o “Prémio Câmara Municipal 

da Covilhã” pelo valor de 5.000,00€., foi para o “BioF – Functional 

Biopolymers” baseada na produção de biopolímeros e derivados 

funcionais a partir de biomassa excedente de outros processos in-

dustriais e actualmente desperdiçada. 

Sobre esta iniciativa José António de Sousa, CEO da Liberty Seguros 

afirma: “A Liberty Seguros associou-se ao CRIAR 08 precisamente 

para ajudar a despertar o enorme potencial criativo e inovador exis-

tente nas comunidades empresariais e universitárias portuguesas. 

Somos um país de gente criativa, brilhante mesmo quando incen-

tivada e estimulada, com um enorme potencial intelectual, tantas 

vezes castrado por falta de oportunidades. A Liberty Seguros quer ser 

uma das forças vivas na nossa comunidade que contribuem para que 

projectos vencedores encontrem o seu caminho de concretização, 

passando do papel à realidade, ajudando na criação de valor para a 

economia e nos processos de geração de emprego”. 

Este Troféu pretende identificar e apoiar ideias de negócio inovadoras 

e os seus promotores em sectores estratégicos do mercado, designa-

damente nos domínios do Agro-alimentar, das Energias Alternativas, 

em Saúde e Bem-estar, no Software e Multimédia, culminando na 

implementação dos projectos vencedores no concelho da Covilhã, 

num contributo claro à dinamização do interior do país.

As facilidades de implementação e recurso ao crédito, carga fiscal 

reduzida (incentivos fiscais), a melhoria das infra-estruturas de aces-

CRIAR 2008
A Liberty Seguros e a Parkurbis premeiam  
os três projectos mais inovadores e lança 
novo desafio para 2009

so, em conjunto com as condi-

ções únicas que foram criadas 

para este Troféu – apoio de tuto-

res académicos e de tutores em-

presariais, sessões públicas de 

apresentação de projectos com 

a presença de investidores e de 

business angels, com formação 

em construção de um business 

plan – constituem a diferença 

na panóplia de projectos de em-

preendorismo já disponíveis.

Após o enorme sucesso da pri-

meira edição que superou todas 

as expectativas com mais de 60 

candidaturas, a iniciativa repete-

se em 2009, acolhida novamen-

te pela cidade da Covilhã, na ex-

pectativa que a segunda edição 

supere o sucesso da primeira.

www.libertyseguros.pt

www.criar08.pt
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A galeriantiqua, reúne um quadro de técnicos procedentes 

de áreas distintas, que se empenham, na convergência de 

integração de saberes, competências e sensibilidades, fac-

tores indispensáveis tendo em vista o desenvolvimento e, a 

consolidação plena de um projecto on-line como é o gale-

riantiqua.com.

 Esta ideia/projecto surgiu, da necessidade de colmatar uma 

carência sentida face à dispersão do mercado, na área das 

antiguidades, no que concerne às peças em granito e claro, 

também na divulgação de alguns artistas e suas obras de 

arte. Assim sendo, conceberam a http://www.galerianti-

qua.com.

 Este site, visa proporcionar um serviço na área das antiguida-

des, prestando-se assim, na divulgação de produtos e venda 

on-line, de um conjunto alargado de peças de antiqualha e 

galeria de arte, tendo em vista profissionais e entusiasta, assim 

como o publico em geral.

É intenção deste projecto, website on-line, alargar o sector 

das antiguidades e galeria de arte, a nível internacional, numa 

plataforma, que constitua uma poderosa ferramenta de divul-

gação de produtos e serviços, integrando a galeriantiqua.com 

num mercado aberto, inovador e com uma utilização sempre 

crescente.

  

Na Galeria Antiqua, uma empresa dedicada à venda on-line 

de Antiguidades e Artigos de Época, pode encontrar uma am-

pla variedade de peças de decoração, mobiliário, peças em 

granito, como fontes, fontanários, chafariz, relógios de sol, en-

tre outras e, obras de arte tais como; pinturas em tela, objectos 

de arte, e muito mais.

GALERIANTIQUA 
Galeria de arte on-line

O que deveria ser uma nova produtora, tornou-se o ponto ini-

cial para a construção de um “Shopping de ideias”. Assim é 

definida a Laje, uma união de empresas criativas e localizadas 

na Galeria Ouro Fino, em São Paulo. 

A ideia partiu de Homero Olivetto e Sérgio Cuevas, que preten-

diam uma nova produtora, com carácter artesanal. Ao alugar o 

espaço que hoje abriga a Laje, os sócios perceberam que po-

deriam dividir os 780 m2 onde antes se localizavam as lojas da 

galeria, com outras empresas que tivessem, de alguma forma, 

fundo criativo e que pudessem agregar valor aos trabalhos da 

produção. O nome “Laje” surgiu do conceito de ajuda mútua, 

complementaridade.

Os dois criaram então a produtora Ouro 21, que embora tenha 

a sua base em filmes publicitários, tem projectos de longa-me-

tragem, Internet e DVD. 

A Ouro 21 divide no momento o espaço, com outras nove em-

presas: “Cria.Lab”, “Gruda em Mim que o Boi Não te Lambe”, 

“Salacadula”, “Cubículo Galeria”, “ÔLoko Records”, “Mercado 

Mundo Mix”, “Atelier 5inco”, “M. Butterfly” e “Atelier Francis-

ca Botelho”. Diferentes empresas, desde agência de comunica-

ção, passando por produtora de cinema e eventos, até atelier 

de moda, passam a actuar de forma colaborativa dentro de um 

modelo de “Shopping criativo”. A intenção é a de oferecer vá-

rias soluções dentro de um mesmo espaço para o cliente.

As suas actividades vão de editora musical a bordados. 

Embora cada empresa seja independente e possa trabalhar com 

os fornecedores que desejar, todas elas têm em comum o facto 

de serem “criativas”. “Cada um tem a liberdade de trabalhar com 

quem quiser, mas caso haja a necessidade, o andar todo pode 

abraçar o projecto”, diz 

Olivetto. No total, são 

cerca de 60 pessoas a 

trabalhar em todas as 

empresas da Laje.

Laje inaugura o concei-

to de colaboração entre 

empresas.

www.ouro21.com.br

LAJE 
o “Telhado Criativo”
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Se o meio é a mensagem, Alexandre Rola é a cor das noites sem-

abrigo.

Ao pintar cartões de papelão onde dormem pessoas que não tem casa, 

Alexandre Rola usou os suportes que se escondem na selva urbana e 

expô-los nas parede mais nobre da cidade que é a galeria de arte.

Pintou os excluídos e exibiu os seus rostos. Mostrou os seus olha-

res. Precisamente aqueles olhares dos quais muitas vezes procuramos 

desviar pudicamente o nosso próprio olhar, Mostrou-nos a noite e a 

miséria do vão de escada com a dignidade de um artista plástico que 

não se cala, não se conforma, não desiste.

O seu trabalho é fazer flagrantes gritos de alma com cartões que já 

embrulharam carne - viva, depois de terem embalado produtos de 

marca que a sociedade consome e deita ao lixo.

A obra de Alexandre Rola começa, por isso, na ideia genial do supor-

te de cartão. Prolonga-se depois nos traços grossos da sua fina sensibi-

lidade e desagua na explosão de retratos que desafiam consciências.

Vi pela primeira vez os quadros de Alexandre Rola na Galeria do 

Clube Literário do Porto. Foi a minha filha Minês que me levou pela 

mão, surpreendendo-me com esta frase: Ò pai, tens mesmo que ver 

a força daquela ideia!

A ideia era a reciclagem de materiais deitados ao lixo em arte. Não 

apenas pela pintura mas também pelo gesto. Adivinha-se na obra de 

Alexandre Rola o movimento dos pincéis. Percebe-se a dinâmica das 

cores. Entende-se a raiva, a fúria e a ternura,

Por isso gostaria de ver este artista num espaço de maior impacto céni-

co. Acho que a sua exposição deveria estar permanentemente no Ban-

co de Portugal, no Ministério das Finanças ou em qualquer sítio onde 

se fale muito de dinheiro. Porque o papel de cartão dos sem abrigo é 

muitas vezes feito do mesmo material com que se produz o luxo e o 

lixo. São duas faces da mesma moeda. Duas realidades: A Fortuna e a 

exclusão. Que só a arte consegue sublimar sem demagogia.

     Carlos Magno

Alexandre Rola 
A ideia e o seu suporte 
por Carlos Magno

a  r e f e r ê n c i a
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Alexandre Rola terá a sua Exposição “Holmes +” na Galeria do 
Palácio das Artes – Fábrica de Talentos em 2009.

2004           
Início do Curso Superior de Design 
e Comunicação - ESAD
Exposição colectiva de Fotografia, 
“Maio Fotográfico” , 
Exposição  colectiva de Fotografia, 
“Tempus”, Actos                   
Curso profissional de 3D Studio 
Max
Curso de Desenho - Coop. Árvore
Exposição colectiva de Desenho, 
Coop. Árvore

2003        
Curso de Fotografia - Coop. Árvore
Curso profissional de design e fron-
tpage
Exposição  colectiva de Fotografia, 
“Por este Rio Acima”, S. João da Pes-
queira, Resende, Tabuaço, Moncor-
vo, Casa das Artes.      
Exposição  colectiva de Fotografia, 
V Mostra de Fotografia - A.R.G.O. 
Gondomar 

1997/2002      
Curso Superior de Economia - U. 
Portucalense

CURRICULUM VITAE

2008 
Exposição colectiva de pintura da 
5ª Bienal de Pintura Arte Jovem de 
Penafiel
Exposição colectiva de fotografia – 
1º prémio de fotografia Argo
Exposição individual de pintura 
“Home+” na galeria do Clube Lite-
rário do Porto 
Concluiu o curso de design gráfico 
na Esad - Escola Superior de Arte e 
Design

2007
Prémio de pintura Desigual (Espa-
nha)
Segundo classificado no concurso 
internacional “Helvetica NOW Pos-
ter Contest”
Exposição colectiva “Jovens criado-
res Aveiro”

2006  
Vencedor do 2º prémio do concurso 
internacional “Norton Save & Resto-
re International Photo Contest”.

2004/06    
Cobertura fotográfica do FITEI (Fotó-
grafo oficial)
Cobertura fotográfica da 9ª edição 
do “Matosinhos em Jazz”, auditório 
da Exponor,Porto 
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Ana Free (Ana Gomes Ferreira) nasceu em Portugal a 29 de Junho de 
1987. 
No verão de 2008, terminou os seus estudos em Economia pela Uni-
versidade de Kent, no Reino Unido, onde também praticava voleibol na 
Varsity, Independent Cambridge Student. 
Participou numa variedade de produções teatrais e cantou em compe-
tições escolares, o que ajudou ainda mais a sua paixão pela música e 
expressão criativa. Nunca teve aulas, mas aprendeu as técnicas básicas 
de cantar, enquanto andava na escola.

MÚSICA 

“IN MY PLACE”  
Ana Free

Começou a dar que falar através do Youtube, site no qual disponibiliza 
frequentemente vídeos de covers e alguns originais. O seu primeiro ví-
deo foi colocado a 7 de Janeiro de 2007 e ficou desde logo conhecida.
Em menos de um ano os seus vídeos já contavam mais de seiscentas mil 
visualizações. 
Em 2007 a cantora foi uma das seleccionadas para participar na compi-
lação «Novos Talentos Fnac». 
Nas rádios nacionais, actualmente passa, o tema «In My Place», o seu 
primeiro single.
Ana Free continua a mover multidões mas agora já não é só através de 
vídeos do youtube, é na rádio, é na televisão, aparecendo em anúncios 
e em concertos ao vivo. 
Isto é a retribuição de toda a dedicação que a Ana desenvolveu ao seu 
gosto por cantar. 
Ana Free é já um fenómeno da música Mundial.

Ana Ventura formou-se em Pintura na Faculdade de Belas Artes - Univer-
sidade de Lisboa - em 2000, com 3 anos de especialização em Gravura. 
Em 1999 ela fez um Estágio em Gravura, Pintura e Ilustração, no contex-
to do Programa Erasmus, na Escola Superior de Artes Visuais La Cambre, 
em Bruxelas, na Bélgica. 
Faz exposições individuais e em grupo desde 1996. 
Está representada em colecções privadas de arte em Portugal e no es-
trangeiro.

ARTE 

A”Ventura” de Ana

Vive e trabalha em Lisboa.
Ana Ventura é uma das 100 artistas de todo o mundo que verá o seu 
trabalho nos pés do mundo, com o design de um par de All Stars da 
Converse. Esta campanha solidária do centenário da marca dos famo-
sos ténis, “Spread the News” (“Espalhem a notícia”) é o título deste 
trabalho que será comercializado já na colecção de Outono/Inverno 
deste ano.
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André Romão foi o artista vencedor do prémio EDP Novos Artistas de 
2007, no valor de 10.000 euros, entre os 400 candidatos que se apre-
sentam à sétima edição deste galardão. Seleccionado por unanimidade 
pelo júri, a escolha de André Romão justificou-se pelo “equilíbrio entre 
o aspecto formal e narrativo do trabalho apresentado”.
Nascido em Lisboa, André Romão, 24 anos, é licenciado em Design de 
Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 
e frequentou os cursos de Pintura da Accademia di Belle Arte di Brera, 
em Milão, e da escola de artes Ar.co, em Lisboa. 
No seu trabalho, André Romão constrói narrativas e reflexões a partir 
da exploração do desenho, da instalação ou da projecção de imagens - 
vídeo ou fotográficas. 
A linguagem das obras apresentadas pelos artistas vai do vídeo à instala-
ção, fotografia ou pintura.
Do seu curriculum fazem parte algumas exposições colectivas: em 2007, 
“Antes que a Produção Cesse”, Espaço Avenida, Lisboa, “Ambulatório”, 

ARTE 

André Romão

Eira 33, Lisboa, “Depois do Dilúvio”, Antigo Mercado de Ourique, “Ci-
clorama”, Tapada da Ajuda, Lisboa. Em 2006, “A Derrota”, Galeria Mu-
nicipal do Lagar do Azeite, Oeiras (com Gonçalo Sena), “Salon”, Museo 
della Permanente, Milão, “O Pavilhão de Augusta Narval”, R. do Alecrim, 
28b, Lisboa. Em 2005, “Werk”, Galeria 59, Lisboa (com Gonçalo Sena e 
Nuno Luz) e em 2004, “Wunderkammer 04_mostra de alunos da FBAUL”, 
FBAUL, Lisboa, “Projecto T8”, Prédio Vista Alegre, Chiado, Lisboa.
Desde 2000, o Prémio EDP Novos Artistas foi atribuído a Joana Vasconce-
los, Leonor Antunes, Vasco Araújo, Carlos Bunga, Pedro Paiva e José Maria 
Gusmão e João Leonardo.

Com o projecto Muxicall, Diana Luís Gomes Antunes, antiga aluna de 
Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro, foi dis-
tinguida com a presença na final dos Adobe Design Achievement Awar-
ds, cerimónia esta, que teve lugar em Nova York, no dia 14 de Agosto 
do corrente ano.
Diana Antunes conseguiu um lugar num dos mais importantes prémios 
internacionais de design estudantil com o projecto de final de curso 
«Muxicall»; uma plataforma online de criação musical interactiva e em 
tempo real que já está referenciada em inúmeros blogs e sites da espe-
cialidade nacionais e internacionais e que se encontra online em http://
www.muxicall.com.

DESIGN 

Diana Antunes chegou à final do 
“Adobe Design Achievement Awards” 

O bailarino português de 17 anos foi distinguido com o Prémio de Par-
ticipante Mais Jovem da final do 23º Concurso Internacional de Ballet 
de Varna, na Bulgária. 

DANÇA 

Telmo Moreira
De acordo com o Público.pt, que cita a Lusa, o jovem português recebeu 
a distinção na sua categoria (Grupo B – Juniores) e foi também convida-
do para participar na gala do concurso. 
Telmo Monteiro conquistou, em 2007, o prémio de Melhor Bailarino 
Europeu, no escalão sénior do concurso Youth American Grand Prix, que 
decorreu em Nova Iorque. 
De resto, o jovem talento português foi também um dos seis premiados 
na final do concurso de dança suíço “Prix de Lausanne”, uma das mais 
relevantes provas de dança do mundo. 
Foi depois desse galardão que Telmo Moreira recebeu uma bolsa de es-
tudo para frequentar o ano lectivo na Academia de Ballet Vaganova, em 
São Petersburgo.
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Sónia Pratas nasceu em Coimbra a 31 de Julho de 1980, mas foi na Es-
cola de Moda do Porto que frequentou o curso de Design de Moda. Em 
2004, participou no Programa Aliança e garantiu, a partir de então, o seu 
lugar nos desfiles colectivos de Jovens Criadores do Portugal Fashion.

Depois de algumas colaborações com a indústria têxtil nacional, onde 
desenvolveu trabalhos para marcas lusas e estrangeiras, Sónia Pratas de-
cidiu em 2007 dar um novo rumo à sua vida e partiu para Paris, em bus-
ca de novas oportunidades. Na “cidade luz”, colaborou com uma marca 
de vestuário, para a qual desenvolveu duas colecções. Uma experiência 
que despertou na jovem estilista o desejo de regressar a Portugal para 
apostar a sua própria marca. 

O passo em frente relançou Sónia Pratas no Portugal Fashion 08, desta 
feita fora do desfile colectivo dos Jovens Criadores. Com a apresentação 
de um desfile sóbrio, de vertente comercial, que pretende associar de-
sign e vestibilidade, a criadora vem desta forma introduzir os seus pro-
dutos no mercado multimarcas nacional e internacional. Paralelamente 
constitui a DeliteOR, Lda, empresa que representa e comercializa os 
produtos “Sónia Pratas” no mercado. Esta reformulação de identidade 
veio da necessidade da marca ganhar credibilidade junto do mercado 
têxtil nacional, bem como amadurecer um projecto com todas as condi-
ções para crescer e expandir a criatividade da indústria têxtil nacional. 

A materialização vem com a abertura em Dezembro  de 2008 da sua 
Loja / Atelier / Showroom na Baixa do Porto. O futuro da marca pas-
sa também pela parceria com indústrias paralelas para complementar a 
produção de colecções. O calçado e acessórios de moda contemplam o 

MODA 

Sónia Pratas
“Ateliê na baixa portuense  
é o objectivo”

grosso destas parcerias, sem no entanto esquecer outras áreas ligadas á 
moda e á arte como por exemplo a pintura, a escultura e a representação 
de outras formas de arte e decoração. Uma aposta da marca, com o in-
tuito de revelar talentos nas diversas formas de arte possibilitando assim 
aos artistas menos conhecidos um espaço de exposição cultural. 

A marca continua a destacar o apoio concedido pela ANJE – Associação 
Nacional dos Jovens Empresários e a forma como tem sido recebida 
junto do Portugal Fashion, com as quais a “Sónia Pratas” pretende uma 
longa e proveitosa relação. 

“As oportunidades que surgem da exposição mediática no Portugal 
Fashion beneficiam em muito a necessidade de mostrar que somos um 
país com capacidade e qualidade para enfrentar os mercados internacio-
nais com confiança”, diz Sónia Pratas.



b o l s a  d e  v a l o r e s

39



40

Prémios e 

Concursos

Prémio Nacional  
Indústrias Criativas 
Unicer / Serralves

   

Entidade: Unicer Bebidas, SA e 

Fundação de Serralves

A primeira reunião do júri do Pré-

mio Nacional de Indústrias Criati-

vas terá lugar no dia 27 de Janeiro, 

na sede da Fundação da Juventu-

de, no Porto. Até à data limite de 

entrega de projectos (dia 31 de 

Dezembro) foram recebidas 171 

candidaturas para esta iniciativa. 

Até 31 de Janeiro será anunciada 

a selecção de (até) 10 projectos fi-

nalistas, aos quais será dado apoio 

no processo de elaboração dos 

Planos de Negócios, a submeter 

na última fase do concurso.

Este concurso é promovido pela 

Unicer Bebidas, SA e pela Fun-

dação de Serralves e tem como 

parceiros a Fundação da Juventu-

de, Agência de Inovação, ANJE, 

BPI, ESAD, IAPMEI, LMS Design, 

Universidade Nova de Lisboa e 

Universidade do Porto

Para consultar dirija-se a www.

premioindustriascriativas.com.

Feel the Planet Earth 
Cifial Design Award 

Entidade: Cifial com a colaboração 

do Centro Português do Design

Candidaturas: 2ª fase de 15 de 

Fevereiro a 15 de Março de 

2009

Feel the Planete Earth Cifial De-

sign Award é um concurso de 

design, criado com o objectivo 

de promover o design como dis-

ciplina, capaz de dar respostas e 

propor soluções inovadoras so-

bre o modo como o homem se 

relaciona com a sociedade e o 

seu meio. Todas as edições terão 

um tema de enquadramento. 

Para esta edição elegeu-se como 

tema “a busca de alternativas à 

dependência energética”.

Podem concorrer a este prémio 

designers ou equipas pluridis-

ciplinares das quais faça parte 

pelo menos um designer, que 

deverá liderar e ser porta-voz 

da equipa. Serão ainda aceites, 

a título excepcional, propostas 

de alunos finalistas de cursos 

de design, ou equipas de alunos 

das quais faça parte um finalista 

de um curso de design que de-

verá liderar e ser o porta-voz da 

equipa.

Todas as candidaturas serão obri-

gatoriamente feitas on-line, em 

espaço para isso aberto em www.

feeltheplanetearth.org, onde po-

derão ser encontradas todas as 

indicações relativas a conteúdos 

e formatos das mesmas.

Concurso de Fotografia 
“Um Olhar sobre  

Saúde e Ambiente” 

Entidade: Dulux Colour

Data: 30-09-2008 a 02-02-2009 

Contactos: concurso.saudeam-

biente@gmail.com 

Promotor: Administração Re-

gional de Saúde do Algarve, 

Centro Hospitalar do Barlaven-

to Algarvio, Universidade do 

Algarve e Hospital de Faro 

O Concurso de Fotografia - 

Um Olhar sobre Saúde e Am-

biente procura retratar a inter-

dependência existente entre 

a Saúde humana e a Saúde 

ambiental.

Este concurso pretende pro-

porcionar uma reflexão sobre 

os comportamentos e factores 

ambientais negativos de for-

ma a perspectivar um futuro 

saudável para o planeta e seus 

habitantes.

Para mais informações con-

tacte a comissão organizadora 

através do e-mail: concurso.

saudeambiente@gmail.com ou 

consulta o regulamento nos si-

tes www.hdfaro.min-saude.pt, 

www.chbalgarvio.min-saude.

pt, www.arsalgarve.min-saude.

pt, www.ualg.pt. 

New international  
design competition 

“Beach & Pool 2008

Entidade: The Design Institution

Candidaturas: até 2 de Março 

de 2009

Este concurso destina-se a 

designers, profissionais e es-

tudantes, de todo o mundo. 

Pretende-se a criação de no-

vos produtos que reflictam no-

vas ideias para espaços junto 

ao mar, à praia, terraços com 

piscinas, e que tenham em 

consideração aspectos como 

conforto, prazer, protecção do 

ambiente. 

Para obter mais informação e 

o regulamento deve aceder a 

www.thedesigninstitution.com, 

ou contactar a Design Institu-

tion através do e-mail info@

thedesigninstitution.com.

As propostas, que deverão ser 

enviadas através de correio 

electrónico, serão avaliadas 

por um júri constituído por um 

grupo de designers de renome 

internacional:

Prospero Rasulo: Itália, Artista 

Designer de Produto;

Marco Acerbis: Itália, Arqui-

tecto, Designer de Produto e 

de Interiores;

Jeff Miller: EUA, Designer Indus-

trial;

Michael Sodeau; Inglaterra, Desig-

ner de Produto;

Jeannette Alter (Lievore Altherr 
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Entidade: Fundação da Juventu-

de/Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos

As Residências Artísticas são o 

projecto base da intervenção e 

Molina): Alemanha, Designer In-

dustrial;

Constantin Wortmann: Alemanha, 

Designer Industrial;

Harry & Camila: Harry Paul van 

Iesel, Holanda, Designer Industrial 

+ Camila Vega, Chile, Designer 

Industrial;

Carmen Fiol: Espenha, Arquitecta;

Helen Kontouris: austrália, Desig-

ner de Produto e de Interiores.

Prémio Fidelidade 
Mundial Jovens Pintores

A Fidelidade Mundial está em 

2009 a realizar mais uma edi-

ção do Prémio Fidelidade Mun-

dial Jovens Pintores.

Este concurso, criado em 1990, 

está vocacionado para artistas 

que já atingiram alguma visi-

bilidade, com idades entre os 

23 e os 30 anos e formação em 

escolas de arte, em cursos com 

a duração de, pelo menos, 3 

anos.

Durante a 1ª quinzena de Fe-

vereiro, o Júri, constituído 

pelos artistas Ana Jotta, João 

Queiroz e José Loureiro; Leo-

nor Nazaré - curadora e critica 

de arte; Miguel Lobo Antunes 

- Administrador da Culturgest; 

Miguel Wandschneider - cura-

dor da Culturgest, seleccionará 

os artistas que irão integrar a 

exposição a realizar na Galeria 

Chiado 8, em Lisboa, durante 

o mês de Abril de 2009.

Dulux Colour  
Awards 2009

Entidade: Dulux Colour

Candidaturas: até 20 de Feverei-

ro de 2009

O prémio “Dulux Colour Awar-

ds” visa distinguir os melhores 

trabalhos quanto à aplicação 

da cor no design. 

O Dulux Color Awards (DCA) 

inimitável indústria, alcançou 

um status como um canal para 

a criação e apresentando al-

gumas das mais inspiradoras 

aplicações de cor em design 

do país.

Residências 
Artísticas

actuação do Palácio das Artes 

- Fábrica de Talentos, nomea-

damente no que se refere ao 

apoio do desenvolvimento dos 

projectos artísticos dos jovens 

criativos. 

O Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos, disponibilizará os 

espaços “atelier” para que os 

jovens, depois de passarem pela 

formação Get-It, possam desen-

volver os seus projectos.

Desta forma, encontram-se 

abertas as inscrições para a for-

mação Get-It em horário Laboral 

e Pós-Laboral. Cada curso tem a 

duração de 40horas, sendo cada 

módulo de 8horas.

O curso Get-It tem 5 módulos: 

Ferramentas de Gestão e ope-

rações, Ferramentas de Comu-

nicação, Gestão de Tecnolo-

gia, Ferramentas Financeiras e 

Ferramentas de Marketing.

Para todos os interessados, con-

tactar: faraújo@fjuventude.pt ou 

+351 223 393 530.

Residência André de 
Gouveia (RAG) - Paris 

A Residência André de Gouveia, 

mais conhecida pela Casa de Por-

tugal da Cité Internationale Uni-

versitaire de Paris (CIUP), reabriu 

mais uma vez as suas portas para 

acolher estudantes, artistas, atle-

tas de alto nível e investigadores 

portugueses que se deslocam a 

Paris no âmbito dos seus estudos, 

estágios e trabalhos.

Com 169 alojamentos com-

pletamente renovados, os seus 

quartos estão todos equipados 

com casas-de-banho privati-

vas, frigorífico e ligação ilimi-

tada à internet. Além do Salão 

Polivalente e do Teatro, em 

vias de restauro, os residentes 

dispõem de várias cozinhas 

colectivas, lavandaria, sala de 

convívio, sala de informática, 

sala de televisão, vários estú-

dios de música e um estúdio 

de pintura.

No CIUP os residentes também 

podem beneficiar de todos os 

Serviços da Cité Internationa-

le, entre os quais o serviço de 

acolhimento de estudantes e 

investigadores em mobilidade, 

a Associação Desportiva, o res-

taurante universitário, a Biblio-

teca, o espaço de aprendiza-

gem de línguas e vários eventos 

culturais.

As candidaturas e estadias na 

Residência, limitadas a 3 anos, 

são formuladas online através 

do site www.ciup.fr e submeti-

das à Comissão de Admissões 

da Residência. As mensalidades 

dependem do estatuto do resi-

dente assim como da duração 

da estadia e são actualmente a 

partir de 470 € mensais.

Para qualquer informação, con-

tacte: +33 170 087 640 ou mai-

son.portugal@ciup.fr
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Eventos
I Bienal de Arte  

Fantástica de Lisboa

A I Bienal de Arte Fantástica que 

se realizará em Lisboa de 7 a 28 

de Maio de 2009, tem por objec-

tivo promover o reconhecimento 

artístico e público do Fantástico 

no âmbito das Artes.

Esta Bienal surge pela necessida-

de e oportunidade de promoção 

e divulgação desta linha de pen-

samento quer junto dos estudan-

tes de artes plásticas, quer dos 

artistas em geral, incentivando 

e criando condições ao estudo, 

aperfeiçoamento e desenvolvi-

mento da Arte Fantástica, nas di-

ferentes disciplinas da Arte.

Esta Bienal integrará, ainda uma 

Exposição de Trabalhos de jo-

vens talentos.

Para qualquer informação, con-

tacte: +351 912 267 202 ou ibie-

nalartefantastica@gmail.com 

Round the corner - 
nova sala de exposições

Entidade: Inatel

Round the corner é um espaço 

de articulação da arte teatral 

com as artes plásticas, digitais 

e performativas, destinando-se 

exclusivamente ao acolhimento 

de projectos de novos artistas, 

criando assim uma plataforma 

laboratorial para a apresentação 

de trabalhos menos convencio-

nais da produção contempo-

rânea, propiciando a comuni-

cação e a interdisciplinaridade 

que são a própria essência da 

actividade teatral. Este espa-

ço encontra-se disponível para 

acolher os trabalhos produzidos 

pelos alunos da FBAUL.

Para qualquer informação, con-

tacte: atorres@inatel.pt

Project Room  
- Art Shopping

Entidade: Artshopping 

O Artshopping inaugurou na sua 

sede em Cascais um Project Room 

destinado a albergar exposições 

individuais e colectivas. Pretende-

se assim, promover a obra dos 

jovens finalistas ou recém-licen-

ciados, apostando no seu talento e 

dando espaço a formatos expositi-

vos mais alternativos.

Qualquer área de expressão ar-

tística será bem-vinda: pintura, 

escultura, desenho, gravura, foto-

grafia, tapeçaria, cerâmica, ilus-

tração, instalação, joalharia con-

temporânea ou novos media.

Os interessados em expor neste 

espaço poderão enviar o portfo-

lio em formato digital, acompa-

nhado de um breve currículo, 

para o seguinte e-mail: artshop-

ping.ana.rita@gmail.com 

Para qualquer informação, con-

tacte: artshopping.ana.rita@

gmail.com.

Para qualquer informação, contac-

te: tiagosousa@mbm-mobile.com 

INOV-ART

O INOV-Art, foi criado para pro-

porcionar uma oportunidade de 

inserção profissional a jovens 

com qualificações ou aptidões 

específicas nas áreas das artes e 

da cultura em instituições inter-

nacionais de referência ligadas 

ao sector, visando abranger, 

anualmente, até 200 jovens.

O INOV-Art pretende abrir opor-

tunidades de acesso à circulação 

e contacto com instituições expe-

rientes de todo o mundo, nomea-

damente, nas seguintes áreas:

Artes Visuais

Artes Performativas

Design (industrial, de moda, 

gráfico, etc.)

Cinema e Audiovisual

Arquitectura, Conservação e 

Restauro

Cruzamentos artísticos

Gestão de Áreas Artísticas, Indús-

trias Criativas e Marketing

Serviços Educativos e Actividades 

Artísticas em Meio Educativo

No quadro dos objectivos pre-

vistos do INOV-Art e das áreas 

de intervenção que o mesmo 

define, poderão os candidatos 

propor áreas de colocação para 

além das referidas, competindo 

à equipa de suporte do Programa 

INOV-Art definir o cabimento e 

possibilidade das mesmas.

O INOV-Art é executado pela 

Direcção-Geral das Artes.

Bolsa de estágios para 
alunos de Comunicação 

e Multimédia

Entidade: MBM mobile

A MBM mobile é uma empresa do 

sector Automotive de vanguarda. 

No âmbito do plano de desenvol-

vimento do laboratório de informá-

tica, esta empresa abriu uma bolsa 

de estágios para alunos de Comuni-

cação e de Design Multimédia com 

o objectivo de desenvolver suportes 

de comunicação e integração de 

clientes e captação de leads.

Os estagiários seleccionados de-

verão dominar ferramentas de 

design e programação Web, edi-

ção digital vídeo e áudio, com 

vista à participação nos seguin-

tes projectos:
• alterações criativas sobre o ac-
tual site institucional;
• criação de peças e email ma-
rketing;
• criação de banners para cam-
panhas online;
• negociação de parcerias com 
sites com afinidade ao target da 
empresa para indução de tráfego 
para a landing page de captação 
de leads;
• desenvolvimento de sistemas 
interactivos de comunicação;
• outros projectos no âmbito da 
comunicação online.

Os estágios terão a tutoria inter-

na do Gabinete de Sistemas de 

Informação e do Gabinete de 

Marketing.

Cursos e 

Workshops








