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índiceA Fundação da Juventude celebra, em Setembro próximo, 20 anos de exis-
tência.
A nossa continuidade é fruto de muito trabalho e empenho por parte da-
queles que agarraram os nossos projectos e desafios e que deram apoio a 
milhares de jovens, potenciando o seu sucesso profissional e pessoal.
Continuando a apostar no potencial dos jovens criadores, e na promoção 
da sua carreira artística e profissional, inauguraremos no segundo semestre 
do presente ano o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, o projecto cul-
tural da Fundação da Juventude. Mesmo antes desta inauguração, temos 
vindo a realizar várias acções definidas no seu Plano de Acção de 2009, na 
Casa da Companhia, nomeadamente o Ciclo de Tertúlias, as Exposições/ 
Mostras de Jovens Criativos e a Formação GET IT, que possibilita o acesso 

às Residências Artísticas no Palácio das Artes. Lançamos ain-
da 4 números desta Revista, a Fábrica de Talentos, que 

levamos até si como um veículo de comunicação e 
promoção das Indústrias Criativas.

 Pretendemos com todos estes projectos - e mui-
tos outros que vamos desenvolver ainda em 2009 
- continuar a alargar os horizontes e criar oportu-
nidades para jovens artistas e criativos, apoian-
do-os no desenvolvimento do seu projecto cultu-
ral e estimulando um carácter empreendedor que 
facilite a sua inserção no mercado de trabalho.

Será certamente uma aposta ganha e es-
tou convicto que todo o esforço 

dedicado a este projecto será 
futuramente reconhecido.

Carlos Abrunhosa 
de Brito
Presidente do 
Conselho de 
Administração 

nota de 
abertura

Palácio das Artes - Fábrica de Talentos 
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a   ranel

Exposição 
Henri Fantin
– Latour 
(1836-1904)
Entidade organizadora: 

Fundação Calouste 

Gulbenkian

Local: Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa

Contactos: +351 217 823 461

Ópera 
Jerusalém    
Entidade 

organizadora: 

Culturgest

Hora e local:

21h30, Auditório da 

Culturgest, Lisboa 

Contactos:

 +351 217 905 155

 

Festival

Super Bock
Super Rock

11
jul  

Entidade organizadora: 

Música no Coração

Local: Estádio do Bessa XXI, 

Porto e Estádio do 

Restelo, Lisboa

Contactos: +351 210 105 700

 03
jul...

04
...jul

26
jun …

06
… ago

a   ranel
Exposição 

Serralves 2009
“A Colecção “

Entidade organizadora: 

Fundação de Serralves 

Local: Museu e Parque

de Serralves, Porto 

Contactos: +351 808 200 543 

Festivais 

Sumol 
Summer Fest

Entidade organizadora: 

Música no Coração e a K! 

Movimento de Ideias

Local: Ericeira Camping, 

Parque de Campismo de 

Mil Regos, Ericeira

Contactos: +351 220 120 220

18
jul

30
mai …

27
… set

26
jun... 

27
...jun

Festival de 
Teatro e Artes 
de Rua de Tavira

“Cenas na Rua” 
Entidade organizadora: 

Câmara Municipal de Tavira 

Local: Jardim do Coreto, Tavira

Contactos: +351 281 320 500

Exposição  
IN AN 

ABSOLUT 
WORLD

Entidade organizadora: 

Muuda

Hora e local: 

16h, Muuda, Porto 

Contactos:  +351 222 011 833

Teatro Of/
Niet ou/Não
Entidade 

organizadora: 

Culturgest

Hora e local:

21h30 (dia 11) e 17h (dia 12), 

Auditório da Culturgest, Lisboa

Contactos: +351 217 905 155

04
jul …

12
… set

Festival

Marés Vivas
Entidades 

Organizadoras: 

Pelouro da Juventude da 

Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia e Gaianima

Local: V. N. de Gaia, Cabedelo

Contactos: 

www.festivalmaresvivas.com

Apresentação 
do Romance 

“Jerusalém” 
de Mia Couto 
Entidades Organizadores: 

Fundação da Juventude e 

Editorial Caminho 

Local e Hora: Fundação da 

Juventude, Rua das Flores, 

nº69, Porto, pelas 21h30 

Contactos: +351 223 393 530

Festival

Paredes 
de Coura
Entidade organizadora: 

Ritmos - Produção de 

Eventos Espectáculos

Local: Praia Fluvial do Tabuão, 

Paredes de Coura

Contactos: +351 251 781 096

18
 ...jul

11
jul...

12
...jul

16
jul...

18
...jul

29
jul...

01
...ago

 03
jul...

17
...jul

e
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Exposição 

de Pintura, 
Rick Lina

Entidade organizadora: 

Fundação José Rodrigues 

- Fábrica Social

Local: Fábrica Social, Porto

Contactos: 

+351 960 039 891 

10º 
Congresso 
Português de 
Arte-Terapia/XIX 
e Congresso 
da International 
Society For the 
Psychopathology 
of Expression and 
Art Therapy
Entidade organizadora: 

Sociedade Portuguesa 

de Arte-Terapia

Local: Fundação Calouste 

Gulbenkian; Instituto Português 

da Juventude – Parque Expo; 

Padrão dos Descobrimentos, 

Lisboa

Contactos: +351 217 823 461

02
out

09
out

IDEMi 09  
Internacional 
Conference 
on Integration 
of Design, 
Engineering and 
Management for 
innovation 
Entidade organizadora: 

Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto

Local: Feup

Contactos: +351 225 574 167

Música  
Carnaval 

de Veneza
Entidade organizadora: 

Casa da Música

Hora e local: 

21h, Casa da Música, Porto 

Contactos: +351 220 120 220 

15ª edição 
do Festival 
Internacional de 
Teatro Cómico 
da Maia
Entidade organizadora: 

Câmara Municipal da Maia

Contactos: +351 229 408 600

Mestres da 
Escola Russa
Entidade organizadora: 

Casa da Música

Hora e local: 

21h, Casa da Música, Porto

Contactos: +351 220 120 220 

24
o u t . . . 

26
. . . o u t

03
s e t . . . 

06
. . . s e t

24
o u t . . . 

31
. . . o u t

02
out...

11
...out   

Viagem 
Medieval 
em terra de 
Santa Maria
Entidade organizadora: 

Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira 

Local: Santa Maria da Feira

Contactos: +351 256 370 800

Semana 

do Jazz
Entidade organizadora: 

Fundação José Rodrigues

- Fábrica Social

Local: Fábrica Social, Porto

Contactos: +351 960 039 891 

Festival 
Sudoeste 
TMN 2009
Entidade organizadora: 

Música no Coração

Local: Herdade da 

Casa Branca, 

Zambujeira do Mar

Contactos: 

+351 210 105 700

06
ago… 

09
…ago

14
set...

15
...set

01
ago …

07
… ago

30
jul...

09
...ago

07
ago …

30
… set

Trama 
Festival 
de Artes 
Performativas
Entidades organizadoras: 

Fundação de Serralves, 

Casa da Música, brrr _Live Art, 

Lado B e Matéria Prima

Local: Vários locais do Porto

Contactos: 

www.festivaltrama.com

Worshop de 

Escrita 
Criativa
Entidade organizadora: 

Muuda

Hora e local: 

Das 15h às 18h, 

Muuda, Porto

Contactos: +351 222 011 833

Exposição 
de Artesanato 
“Utensílios de 
Faina Marítima 
e de Adega 
Madeirense”
Entidade Organizadora: 

Grutas e Centro de Vulcanismo 

de São Vicente

Hora e Local: Das 10h às 19h, 

Grutas e Centro de Vulcanismo 

de São Vicente, Funchal

Contacto: +351 291 280 147/8

até...

31
dez

7ª Tertúlia do 
Palácio das Artes

“O Teatro e a 
Formação de 
Públicos”
Entidade organizadora: 

Fundação da Juventude

Local: Rua das Flores, 69

Contactos: 

+351 223 393 530

30
jul
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No segundo semestre de 2009, o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos vai 

abrir em pleno as suas portas.

Temos vindo a desenvolver diversas actividades no âmbito deste projecto cul-

tural, potenciando a criação de oportunidades para a promoção de jovens 

artistas e criadores, tanto a nível nacional como internacional. É neste sentido 

que desafiamos vários jovens e organizações que nos têm apoiado no desen-

volvimento destas acções e na elaboração de outras propostas programáticas, 

ao abrigo de valiosas colaborações e parcerias.  

Umas das nossas grandes apostas são as Residências Artísticas, que se desti-

nam ao acolhimento de jovens artistas e criadores nos espaços de residência 

do Palácio das Artes - Fábrica de Talentos, apoiando-os nas várias fases da 

cadeia de valor (criação, produção e distribuição) associada a cada obra de 

arte ou projecto artístico. Este apoio é dado através da disponibilização de es-

paços, serviços e know-how artístico e de gestão cultural, sempre com grande 

ênfase no intercâmbio de experiências entre artistas e peritos. Para que se 

possam candidatar a estes espaços, estes jovens frequentam a formação GET 

IT - Graduate Entrepreneurship Training Through IT, desenvolvida em parce-

ria com a HP, tendo contacto com algumas ferramentas de Gestão que lhes 

permitirão uma visão mais realista do que é necessário para concretizarem o 

seu projecto artístico.

Em Janeiro de 2009, demos início a um Ciclo de Tertúlias de 

carácter mensal. Um espaço de informação e de debate, com 

um âmbito de actuação alargado à opinião e às ideias que 

são apresentadas por parte dos convidados e de todos os pre-

sentes. Foram já abordados “A Reabilitação Urbana e as Pes-

soas”, “A Fotografia – Um Olhar sobre a Cidade do Porto”, 

“A Joalharia”, “Os Desafios da Escrita Criativa”, “Desenho e 

Graffiti – Arte ou Subarte?” e “Dança – Corpo e Movimento”. 

Este projecto está a ser concebido e desenvolvido por dois 

jovens que realizam estágio na Fundação da Juventude. João 

Faria e Maria Vasquez são alunos do Curso de Animação e 

Produção Cultural da Escola Superior Artística do Porto e já 

definiram as temáticas a serem abordadas até ao final do ano, 

a saber: “O Teatro e a Formação de Públicos”, “Cinema”, 

“Moda”, “Arquitectura”, “Design e Inovação” e “Artesanato 

Urbano”. Venha e participe todas as quintas-feiras do mês.

O Palácio das Artes - Fábrica de Talentos vai também re-

cuperar uma antiga tradição da cidade do Porto, as Feiras 

Francas, que tiveram o seu início em 1491. O Projecto das 

Umas das suas grandes apostas são as 
Residências Artísticas, que se destinam 
ao acolhimento de jovens criadores no 
Palácio das Artes - Fábrica de Talentos

O PALÁCIO 
DAS ARTES
e a sua programação
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Feiras Francas, gerido por Carla Rendeiro - profissional com larga 

experiência internacional ao nível da Gestão de Produto e Professo-

ra no Ensino Superior – aposta na promoção do talento criativo, que 

permitirá cativar novos mercados e públicos, recuperando tradições 

e envolvendo a comunidade local. As Feiras realizar-se-ão todos os 

dias 1 de cada mês, sendo apresentados produtos de design de jo-

vens artistas e criadores, para além do trabalho de artistas conceitu-

ados e já estabelecidos. 

A Fundação da Juventude, vai também, iniciar o ciclo de Conferên-

cias Internacionais do Palácio das Artes, realizando em Novembro 

a primeira, sob o lema “Fazedores e Criadores”, com o intuito de 

discutir razões de fundo ligadas à criatividade, recorrendo ao teste-

munho de profissionais firmados ou emergentes, em painéis, mesas 

redondas, testemunhos ou masterclasses especializadas. O grande 

objectivo é o de incentivar a criação e a produção local, contribuin-

do para o derrubar de alguns preconceitos, que ainda impede cria-

dores portugueses de competirem no mercado global. Este projecto 

nasce ao abrigo de mais uma importante colaboração entre a Fun-

dação da Juventude e a empresa de consultoria criativa Yellowtail.

No âmbito de uma parceria, com a Associação Cultural S.P.O.T., 

Sociedade Portuense Outras Tendências, o Espaço da Galeria do 

Palácio das Artes está a ser explorado por uma jovem valor na área 

da Curadoria, a Ana Neto, que apresentou já uma programação na-

cional e internacional. A galeria contará com trabalhos de jovens 

artistas e de artistas conceituados, numa lógica de intercâmbio de 

experiências artísticas, nacionais e internacionais. Alexandre Rola e 

Luis Geraldes, Sofia Carvalho, a dupla Sorry Art e a Exposição inter-

nacional “Grafika – uma colecção de obras dos artistas de Beautiful 

Losers”, constam desta programação. 

Iremos também lançar em Novembro a 7ª edição do Concurso Na-

cional de Design “em Português”, cuja última edição se realizou 

com a Revigrés e os CTT Correios, tendo como vencedores Ana Ca-

rina Cabete, na área da Cerâmica, e Ana Morais, na área da Emba-

lagem. Ana Morais é, desde pequena, fascinada pelo Design, que 

acredita ser a sua vocação, tirando prazer ao transmitir as suas ideias 

e sentimentos em objectos funcionais. Escolheu esta categoria para 

conjugar o design gráfico com o design estrutural. Ana Cabete ini-

ciou o seu percurso artístico na Escola Superior Artística das Caldas 

da Rainha - ESAD, onde participou nos mais variados projectos. O 

seu projecto reflecte um design contemporâneo que se insere num 

estilo jovem, com um conceito simples, criativo e inovador ao nível 

formal e estético. São jovens como estas que este concurso pretende 

estimular e promover, levando à reflexão e ao desenvolvimento de 

novos projectos de design que se possam materializar em produtos 

com uma identidade específica.

Apostando na criação de sinergias, a Fundação da Juventude forma-

lizou já uma parceria com o portal artístico Artistlevel, com o intuito 

de promover e divulgar projectos de jovens artistas e criativos, dis-

ponibilizando redes de contacto importantes para a sua evolução 

profissional e integração no mercado. Esta parceria resultará em 

iniciativas conjuntas, como a realização de exposições, workshops 

e outras acções formativas, bem como na promoção e na actualiza-

ção online de notícias referentes às actividades desenvolvidas em 

áreas como a pintura, a fotografia, a música, a dança, o teatro, a 

literatura, o cinema, a arquitectura, o design, a moda, entre outras.   

Muitos outros projectos estão pensados e delineados. Queremos  

que sejam vocês a vir conhecê-los. 

Estamos abertos a todas as propostas artísticas. Por isso, volto 

a frisar, “este projecto é de todos para todos”.

Maria Geraldes

Directora-Geral 
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As Indústrias Criativas detêm 

uma característica que as separa 

de qualquer outro sector indus-

trial: o seu impacto alastra-se a 

três distintas áreas da socieda-

de, mais concretamente ao ní-

vel do Desenvolvimento Econó-

mico, da Coesão Comunitária 

(desenvolvimento social), e da 

Identidade Cultural. Ao serem 

aplicadas como ferramentas 

essenciais para a Regeneração, 

as Indústrias Criativas frequen-

temente provocam um impacto 

nestas três dimensões em simul-

tâneo. 

Neste artigo proponho uma 

ênfase na Coesão Comunitária 

como sendo parte fundamental 

do desenvolvimento social, ilus-

trando através de uma história 

singular, o potencial das Indús-

trias Criativas e a sua capaci-

dade de lidar não apenas com 

esta dimensão, mas com todas 

as outras, concentrando-me so-

bretudo na minha experiência 

profissional no Reino Unido.  

Há quinze anos atrás trabalhava 

em Londres, num grande pro-

jecto que tinha como objectivo 

o recrutamento de 5000 jovens 

londrinos, a viverem na cidade 

e considerados “desfavoreci-

dos”. O enorme projecto cria-

tivo Millenium tinha uma du-

ração de cinco anos, ao longo 

dos quais se transmitira conhe-

cimento, capacidades e expe-

riência profissional aos jovens 

seleccionados, permitindo-lhes 

desenvolverem a sua confian-

ça e auto-estima, potenciando 

as suas aspirações na procura e 

obtenção de emprego no sector 

criativo, entre outros. 

Foram jovens provenientes de 

minorias étnicas e da popula-

ção negra que, de longe, mais 

aderiram ao nosso projecto. Es-

tes eram jovens que, por razões 

diversas de ordem pessoal e 

social, abandonaram o sistema 

educativo tradicional do Reino 

Unido, encontrando-se nessa 

altura desempregados. Pou-

cos tinham qualificações e ne-

nhum se preocupava com essa 

situação. Mas todos queriam 

mais das suas vidas. Muitos não 

se reviam no “mainstream” mas, 

entre eles, utilizavam a sua pró-

pria linguagem e eram muitas 

vezes extremamente fluentes, 

opinantes, apaixonados e muito 

comprometidos com aquilo que 

amavam. Tinham energia, ima-

ginação e dedicação para com 

os temas e assuntos que lhes 

interessavam, e não hesitavam 

Indústrias Criativas para a Inclusão 
“A confiança gera confiança”

Anamaria Wills trabalha há 30 anos no sector das Indústrias 
Criativas, no Reino Unido, durante os quais foi colaboradora 
do National Theatre, do Old Vic e do Arts Council, entre ou-
tras instituições de prestigio nacional e internacional. Fundou a 
Creative Industries Development Agency, CIDA, em 2000, e 
desde então tem apoiado o desenvolvimento de centenas de ne-
gócios criativos na região de Yorkshire, tais como o Northern 
Broadsides (Companhia de Teatro independente) e a Diversity 
Dance (Companhia de Dança do Sudeste Asiático). Especiali-
zou-se no desenvolvimento organizacional, no planeamento es-
tratégico, na inovação, em exportação e em marketing. 

Anamaria é também Directora da Skillscene, um organismo na-
cional para a promoção de Live Art; é membro de um grupo de 
intervenção do Governo Britânico, o Orgão para o Empreende-
dorismo nas Indústrias Criativas; e integrou a equipa da Rede 
de Transferência de Conhecimento das Indústrias Criativas (CI 
KTN) para o Departamento de  Negócios, Empreendedorismo 
e Reformas Reguladoras (DBERR). Trabalha internacionalmente 
com parceiros dedicados à estimulação e ao fortalecimento da 
Inovação na economia criativa europeia, e lidera o programa de 
desenvolvimento de técnicas e capacidades da CIDA para a Sin-
gapore Workforce Development Agency.  Tem trabalhado com 
empreendedores criativos na Colômbia, Índia, Albânia, Qatar, 
Arábia Saudita e por toda a Europa, esperando-se que brevemen-
te também com Portugal.

Anamaria Wills 
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em demonstrar desprezo por 

aquilo que consideravam “fal-

so”. Desenvolviam a sua pró-

pria linguagem, um vocabulário 

que conscientemente rejeitava 

e desafiava esse “mainstream” e 

os seus seguidores. Muitos deles 

passavam o seu tempo a ouvir 

música, a ver vídeos ou a jogar 

vídeo jogos, quando conse-

guiam ter acesso a estes equipa-

mentos. Estimulavam ideias en-

tre os seus amigos; ideias para 

comporem música, para reali-

zarem filmes, para desenharem 

jogos. Ideias que nunca seriam 

realizadas mas que mantinham 

os seus sonhos vivos. Outros 

expressavam-se através das suas 

roupas e forma idiossincrática 

de vestir. Para certas comunida-

des espalhadas por Londres es-

tes miúdos eram “cool”. Todos 

os viam como “cool”. 

Era irónico, então, que jovens 

brancos de classe média, educa-

dos e privilegiados, copiassem o 

seu estilo, a sua forma de vestir, 

de falar, ouvissem a sua música, 

adoptassem os seus padrões de 

ser “cool” e que depois os uti-

lizassem para conseguirem eles 

próprios um emprego no sec-

tor das Indústrias Criativas. Em 

meados dos anos 90, quando o 

Partido Trabalhista de Tony Blair 

chegou ao poder, a cultura jo-

vem Britânica era influenciada 

e liderada pela cultura negra – 

e no entanto artistas e criativos 

negros constituíam menos de 

3% da força de trabalho criativa 

no Reino Unido. Não surpreen-

dia, pois, que entre estas comu-

nidades ditas “desfavorecidas” 

existisse um cinismo e uma 

descrença generalizada na nova 

ideia do “Reino Unido Criativo” 

(Creative Britain). Era funda-

mental que, através do nosso 

projecto das Indústrias criativas, 

fossemos capazes de contrariar 

esse cinismo e demonstrar que 

existem oportunidades reais e 

concretizáveis, para todos os 

participantes nesse programa. 

Por isso lideramos um vasto 

conjunto de workshops em 

muitos dos subsectores das In-

dústrias Criativas – desde o hip 

hop ao graffiti, desde o teatro de 

rua aos media comunitários. Por 

toda a cidade de Londres, em 

espaços acessíveis, desenhados 

especificamente para criarem 

uma atmosfera atractiva e ape-

lativa, para os jovens, centenas 

de participantes compareceram 

voluntariamente para tirarem 

partido desta oportunidade de 

fazerem as coisas que gostam 

de fazer. Demos-lhes acesso a 

computadores, a artistas profis-

sionais, a espaços de encontro 

e de entretenimento comunitá-

rio – mas acima de tudo, res-

peitamo-los. Quando estavam 

prontos, confiantes, depois de 

terem atingindo as suas metas 

nos workshops, trabalhámos 

com eles utilizando as capaci-

dades e conhecimentos de acto-

res e performers, ajudando-os a 

desenvolverem qualidades para 

que fossem bem sucedidos em 

entrevistas e na procura de em-

prego. “A confiança gera con-

fiança”, dissemos-lhes. Depois 

trabalhamos com eles individu-

almente, para identificar a sua 

área de trabalho preferida - des-

de a dança tradicional aos no-

vos media - e colocamos todos 

os jovens em estágios profissio-

nais com a duração de 6 meses, 

em empresas especializadas na 

área escolhida. 

Foi difícil no inicio. O sector 

das Indústrias Criativas é carac-

terizado por micro empresas, os 

últimos a disporem de tempo 

ou inclinação para receberem 

estagiários com pouca ou ne-

nhuma experiência profissional 

anterior, acima de tudo quando 

é necessário um acompanha-

mento e controle considerável 

até ao ponto em que consigam 

contribuir eficazmente e posi-

tivamente para a organização. 

Propusemo-nos a lidar com 

todo o trabalho mais comple-

xo – elaborávamos o anúncio 

da vaga de estágio, o perfil do 

candidato ideal, o plano de tra-

balho e de estágio, tudo para 

garantir que o estagiário vivesse 

uma experiência de emprego 

real. Ainda, lideramos as reu-

niões mensais com os mento-

res dos estágios, agimos como 

intermediário entre o emprega-

dor e o estagiário. Esta parte do 

programa começou lentamen-

te – quase todos os candidatos 

que recrutamos inicialmente 

desejavam trabalhar num es-

túdio de gravação, e sentimos 

que cedo se nos iam esgotar as 

possibilidades, pois já tínhamos 

recorrido a todos os estúdios da 

zona. Contudo, a variedade dos 

Anamaria Wills 
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pedidos aumentou à medida 

que a confiança também cres-

ceu entre os empregadores. O 

“boca a boca” era eficaz e cedo 

os empregadores se apercebe-

ram que não só tinham a pos-

sibilidade de acolherem jovens 

energéticos, comprometidos e 

inteligentes, mas também rece-

biam a visita de um dos nossos 

mentores de projecto, uma vez 

por mês; alguém que realmen-

te entende o funcionamento do 

seu Mercado, e que os poderia 

aconselhar no desenvolvimento 

do seu negócio. Lentamente co-

meçamos nós também a apoiar 

o empregador, tanto quanto o 

estagiário.

Essa ajuda mutua foi signifi-

cante. Ajudou a cimentar uma 

relação de respeito e de con-

fiança entre o empregador e o 

estagiário, e todos reconhece-

ram a contribuição e a continua 

aprendizagem uns dos outros. 

Como resultado, a maioria dos 

estagiários foram acolhidos pelo 

empregador no final do seu es-

tágio, como pessoal permanen-

te. E os que não o foram não 

deixaram de ser encorajados 

a encontrar outro emprego no 

sector – e através do seu estágio, 

os mistérios do trabalho no sec-

tor cultural foram desvendados! 

Os estagiários sabiam agora 

quem procurar, com quem fa-

lar, que locais frequentar, a que 

eventos assistir, que media se-

guir – criaram e desenvolveram, 

ao longo de seis meses, a sua 

própria rede de trabalho, num 

sector onde a máxima “quem 

conheces” é mais importante do 

que “o que conheces” ainda é 

crítico, pelo menos num primei-

ro momento. 

O medo do trabalho em regime 

“freelance” caiu por terra, quan-

do as pessoas se aperceberam 

que essa era uma das normas 

no sector e que quase todos eles 

teriam que ter essa experiência 

profissional ao longo da sua 

carreira; e que a paixão pelo 

que se faz não é apenas “okay”, 

mas sim indispensável para de-

senvolverem o seu trabalho. Ser 

“cool” não é mais olhado com 

cinismo. 

E então, lentamente, os jovens 

esquecidos, desrespeitados, e 

que, com o decorrer do tempo, 

se subvalorizaram - mesmo an-

tes de alguém fazer isso por eles 

- tinham agora a oportunidade 

de acreditarem neles próprios, 

de acreditar num futuro: o seu 

futuro. A sensação de realiza-

ção profissional e pessoal co-

meçou nos workshops – onde 

produziam um CDROM, escre-

viam um poema ou uma can-

ção, realizavam um filme ou 

uma peça de teatro, ou então 

construíam um website. Fosse 

o que fosse, seriam capazes de 

dizer “eu fiz isto”. Primeiro re-

conheciam aspirações, sonhos, 

como sendo possíveis. E de-

pois que esses mesmos sonhos 

poderiam ser concretizáveis, 

reais – que trabalhar em músi-

ca, design ou computação era 

possível através de um estágio 

no lugar certo – e que à medida 

que aprendiam a trabalhar efi-

cazmente num ambiente profis-

sional iam chegando mais perto 

de os realizar.

O Mundo começou a parecer 

um sítio diferente. Os jovens 

reconheciam que, mesmo a um 

nível mais elementar, faziam a 

diferença. Os economistas, cla-

ro, deliciados com a sua contri-

buição económica. Mas todos 

nós deliciados com o facto de 

estes jovens estarem a desem-

penhar um papel importante na 

comunidade. Seja como acti-

vista na comunidade ou como 

líder, como cidadão exemplar 

ou simplesmente como mem-

bro confiante da comunidade 

a quem é reconhecido um pa-

pel activo, os nossos estagiários 

passaram de esquecidos a fun-

damentais, de desesperados a 

aspirantes, e de dependentes a 

independentes. 

É uma história simples que se 

multiplica agora no Reino Uni-

do – a actividade criativa está 

a desenvolver-se e é uma ferra-

menta fantástica para envolver 

mais os menos desfavorecidos. 

Numa economia do conheci-

mento, onde a criatividade é 

factor de sucesso, o potencial 

de empregabilidade e de em-

preendedorismo nas indústrias 

criativas nunca foi tão alto. Mas 

os indicadores demográficos 

mostram-nos que, pelo menos 

no Reino Unido, a percentagem 

de minorias étnicas no activo 

são ainda, proporcionalmente, 

muito inferiores às da popula-

ção em geral no activo. É fun-

damental e um dever de todos 

nós, no sector, assegurar que as 

portas sejam abertas de forma a 

alargar o acesso ao trabalho. O 

sector das Indústrias Criativas, a 

nossa Sociedade e a nossa Cria-

tividade serão mais pobres se 

isto não acontecer. 
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“Comédias do Minho” 
Criar uma nova centralidade 
para a arte em Portugal

Entrevista: (Siglas correspondem a Fábrica de Talentos e a Isabel Costa)

FT - Fale-nos um pouco do projecto “Comédias do Minho”.

IAC - A “Comédias do Minho” – Associação para a Promoção de Ac-

tividades Culturais no Vale do Minho, é a expressão da vontade poli-

tica dos municípios do Vale do Minho (Melgaço, Monção, Paredes de 

Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira), conscientes das necessidades 

culturais e das aspirações das populações, da união de esforços e da 

partilha de meios.

FT - Qual o objectivo deste projecto?

IC - Este projecto, que tem a criação artística como motor de interven-

ção; que reconhece o particularismo (descentralização, interioridade/

ruralidade, públicos e espaços de representação), recusando o “loca-

lismo”; que mantém uma exigência de inovação face ao padronizado; 

que se rege por parâmetros de qualidade, estruturando um trabalho 

continuado e com sentido e que pretende ser um modelo inovador de 

produção e programação.

FT - Considera extraordinária a forma como surgiu a Associação 

“Comédias do Minho”. A que se deve esta concepção/opinião?

IC - Primeiro, porque não é comum em Portugal que cinco presidentes 

de Câmara considerem que, uma vez resolvidos os problemas básicos 

das populações (electricidade, saneamento básico, etc.), devem apos-

tar na cultura, nomeadamente através da criação de uma companhia 

de teatro profissional que possa fazer um trabalho de qualidade numa 

relação de grande proximidade com as populações. Cada nova criação 

da companhia é apresentada em 25 freguesias dos cinco municípios. 

Segundo, porque também não é comum em Portugal que, para dar 

corpo a esse desígnio, se constitua uma Associação de direito privado 

para poder agilizar a sua actividade. Terceiro, porque a empresa Vento 

Minho, entende que deve investir alguma da sua mais-valia na cultura 

e na arte, nomeadamente patrocinando generosamente este projecto. 

O que faz este projecto extraordinário e único é a conjugação feliz 

destes três factores.

“ (...) é fundamental fazer com que a arte saia das malhas 

do “cultural” que a abriga e a sufoca, e dar condições e 

meios para que as obras nasçam e que todos os 

habitantes deste país as possam encontrar. (…)”
Isabel Alves Costa
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FT - Porquê a escolha do Vale do Minho para este projecto?

IC - Ninguém escolheu o Vale do Minho. Foi o Vale do Minho que nos 

escolheu a nós! 

Daí eu considerar que este projecto não deve ser entendido como um 

projecto de “descentralização” – não veio de nenhum “centro” – mas 

um projecto que cria, ele próprio, uma nova centralidade.

Hoje mais do que nunca, as propostas inovadoras de desenvolvimen-

to cultural devem ser pensadas a partir de uma perspectiva regional e 

territorial.

FT - Quais os eixos de intervenção da Associação? Como é que 

eles se interligam?

IC - Foram implementados três eixos de intervenção que, embora de-

tentores de personalidade e objectivos próprios, agem em articulação 

para a construção de uma missão global. São eles a Companhia de 

teatro profissional, o Aproximarte (projecto pedagógico) e os Projectos 

Comunitários.

De uma forma um pouco simplificada, poderemos dizer que o trabalho 

da Companhia é o “motor” do projecto; o Aproximarte é o “irmão do 

meio” que procura articular a intervenção pedagógica com o universo 

artístico da Companhia e com os Projectos Comunitários, num esfor-

ço comum de sensibilização, formação e fidelização de públicos; os 

Projectos Comunitários são a “soma dos dois” mais as colectividades e 

associações locais.

FT - Como é que envolvem as populações neste projecto?

IC – As populações envolvem-se enquanto espectadores, actores e 

agentes de desenvolvimento.

Quando Igor Gandra recria, com os actores da Comédias do Minho, a 

lenda da Inês Negra escreve-se, todos os anos, na vila de Melgaço, uma 

nova narrativa que, devolvida às populações, lhes dá, em espelho, uma 

nova identidade e um sentimento de pertença.

Quando a Antígona, encenada por Pierre Voltz, é apresentada num 

dispositivo de proximidade e cumplicidade com o público, através do 

texto de Sófocles, as populações reconhecem-se nesta tragédia de po-

der e honra.

A existência de grupos de teatro amador é também reconhecido como 

um factor de desenvolvimento num território, a Comédias do Minho 

destacou os actores da companhia para fazerem um acompanhamento 

artístico que respondesse às suas solicitações e/ou necessidades.

FT - Procuram encontrar sempre novos conceitos para apresentar 

ao público.  É intenção continuar a estratégia de trazer encena-

dores diferentes e de várias nacionalidades para que este projec-

to ganhe dimensão nacional?



IC - Pelo menos nos próximos dois anos a estratégia de trazer encena-

dores diferentes e de várias nacionalidades, vai manter-se. Esta opção 

prende-se fundamentalmente com o potenciar a formação dos acto-

res, complementando o plano de formação contínua que vai sendo 

definido para a companhia pela direcção artística e não o dar-lhe uma 

dimensão nacional.

FT - Quais os desafios actuais que a Associação enfrenta?

IC - O que foi feito é muito e bom, mas o que não podemos deixar de 

propor-nos fazer é ainda mais exigente. As necessidades crescentes das 

nossas populações transformam-no em imperativo de acção.

FT - Sente-se uma impulsionadora das artes e da cultura em Por-

tugal? Considera ser uma tarefa de grande responsabilidade?

IAC - Sem falsas modéstias, acho que sim ou, pelo menos, esforço-me 

por sê-lo. E esta é uma tarefa de grande responsabilidade.

Por isso defendo que, se se pensa que os artistas são motores das trans-

formações da sociedade, são os elementos sensíveis da coesão social, 

são reveladores úteis e essenciais, é fundamental fazer com que a arte 

saia das malhas do “cultural” que a abriga e a sufoca, e dar condições 

e meios para que as obras nasçam e que todos os habitantes deste país 

as possam encontrar. 

FT - Como é que vê o teatro no panorama português? 

IC - Simultaneamente com pujança mas muitas dificuldades.

FT - Acha que é necessário inovar mais nas artes e na cultura em 

Portugal?

IC - Acho que o que é preciso é dar condições aos artistas, qualificar as 

escolas de ensino artístico, considerar, de facto, que a arte e a cultura, 

são sinais de desenvolvimento e os artistas são prestadores de um servi-

ço público insubstituível.

FT - Acha que é fácil fazer com que arte entre dentro da vida das 

pessoas?

IC - Vou responder a essa questão com uma citação. “A cultura não vale 

nada se, para si, a existência não quiser dizer combate.”(Baudelaire). A 

força da cultura consiste em experimentar, testar, os modos, os meios, 

as vias e os instrumentos da época desde que o sentido e o desejo não 

se deixem armadilhar pelo fascínio tecnicista e de eficácia economicis-

ta. Ou a cultura é visceralmente critica ou então não é mais do que a 

sua própria caricatura.” (Michel Guerin, Pour une culture énergumène, 

in La pensée de midi nº16, Outubro, 2005)
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ISABEL ALVES COSTA

Isabel Alves Costa faz parte da Direcção Artística da Associa-

ção Comédias do Minho, com sede em Paredes de Coura e 

é Directora do Festival Internacional de Marionetas do Porto 

desde 1989. Também é docente no departamento de Estudos 

Artísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Entre 1993 e 2006 desempenhou as funções de Directora Ar-

tística do Rivoli Teatro Municipal, no Porto e foi a responsável 

pelo Departamento das Artes do Palco de Porto 2001 – Capital 

Europeia da Cultura.

Em 2006 foi condecorada pelo Estado Francês com a me-

dalha de Chevalier des Arts et Des Lettres, pela sua car-

reira e contributo à divulgação da cultura francesa.

Isabel Costa é Doutorada Ex-Lettres em Estudos Teatrais pela 

Université de La Sorbonne Nouvelle – Paris III e é também di-

plomada pelo Institut d’Études Théâtrales, Sorbonne Nouvelle 

– Paris III, ambos situados em França.

Em Portugal frequenta o Curso de Teatro (Dramaturgia), da Es-

cola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa e publica diversas 

obras como “Rivoli 1989/2006”, “O Desejo de Teatro”, “Lutar 

para dar um sentido à vida”, em co-autoria com Filipa Baga-

nha, “Eu era a Mãe… Perspectivas Psicopedagógicas de Ex-

pressão Dramática nos Jardins-de-infância”,em co-autoria com 

Maria Alice Guimarães e “A Viagem”.
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Jorge Barreto Xavier, Director
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A Direcção-Geral das Artes é um serviço central do Ministério da 

Cultura, resultante do processo de reestruturação do Instituto das 

Artes no âmbito do processo global de reforma da Administração 

Pública. Tem por missão a coordenação e execução das políticas de 

apoio às artes, dinamizando parcerias institucionais e promovendo 

políticas adequadas a garantir a universalidade da sua fruição, bem 

como a liberdade e a qualificação da criação artística.

O apoio a agentes culturais independentes, a promoção activa da 

internacionalização da arte e dos artistas portugueses, a divulgação 

de trabalhos de criadores e intérpretes através de publicações em 

diversos suportes, o estímulo à inovação e à experimentação no 

campo das artes são alguns dos principais objectivos da DGARTES, 

no quadro de uma estratégia mais abrangente de incentivo à criação 

e difusão artísticas, formação de novos públicos e dinamização da 

cooperação e intercâmbio cultural internacional.

Neste contexto, a DGArtes promove um conjunto de acções de âm-

bito nacional e internacional, de que são exemplo, no primeiro caso: 

os Programas de Apoio às Artes nas diferentes áreas de intervenção 

desta Direcção-Geral - Artes Plásticas, Arquitectura, Cruzamentos 

Disciplinares, Dança, Design, Fotografia, Música e Teatro (em 2009 

há um crescimento de 12% do valor dos apoios); o Programa Terri-

tório Artes, que visa levar as artes a todo o território nacional (e cujo 

valor disponível também aumentou este ano); o Programa Rede de 

Residências - Experimentação Arte - Ciência e Tecnologia que resul-

ta da cooperação entre a DGArtes e a Ciência Viva (e que também 

alarga o seu âmbito).  

Nas Acções Internacionais, para além da responsabilidade da parti-

cipação oficial nas Bienais Internacionais de Arquitectura e de Artes 

Plásticas de Veneza e São Paulo, a DGArtes tem desenvolvido outros 

projectos em parceria com entidades e instituições estrangeiras, com 

particular destaque para o Brasil, tais como: a primeira grande expo-

sição do Arquitecto Álvaro Siza Vieira, no Brasil, 2008, “Álvaro Siza 

Modern Redux”, apresentada no Instituto Tomie Ohtake em parceria 

com a DGArtes, e a exposição “Linha do Horizonte – O Motivo 

da Paisagem na Arte Portuguesa Contemporânea - 2008” realizada 

no âmbito das Comemorações dos 200 anos da chegada da Corte 

Portuguesa ao Brasil ou ainda a organização da participação de por-

tugueses na Orquestra de Jovens da União Europeia.

Em relação às representações oficiais portuguesas em eventos da 

dimensão da Bienal de Veneza, a Bienal mais representativa a nível 

mundial é complexa. Implica a escolha de comissários e artistas que 

interpretem, no ano da escolha, uma síntese entre o melhor que o 

País tem, as temáticas escolhidas para a edição do ano da Bienal, a 

promoção nacional e internacional da Representação, a sua produ-

ção e apresentação. Este ano, Portugal está representado em Veneza 

pela dupla de artistas João Maria Gusmão + Pedro Paiva, com o 

comissariado de Natxo Checa. 

A DGArtes lançou ainda, por iniciativa do Ministro da Cultura e 

com o apoio do IEFP, em 2009, o Programa INOV-Art, iniciativa 

que permite a jovens profissionais na área da Cultura a realização 

de estágios no estrangeiro, entre três a nove meses. Há um investi-

mento inicial de cinco milhões de euros neste programa e o Primei-

ro-Ministro anunciou a sua extensão, devida à enorme adesão que 

obteve.

O INOV-ART pretende abrir oportunidades de acesso à circulação e 

contacto com instituições experientes de todo o mundo em diversas 

áreas artísticas. 

Foi já concluída a sequência inicial do processo de selecção deste 

Programa relativo ao ano de 2009, com o preenchimento de 242 

vagas, tendo sido cumprida a intenção de alargamento do número 

inicial de vagas, 200, e como resultado de um aproveitamento dos 

recursos, a possibilidade desta oportunidade de estágio internacio-

nal se estender a outros potenciais candidatos. Desta forma foram 

preenchidas todas as vagas disponíveis para Matching oferecidas 

pelas Entidades de Acolhimento, e foram igualmente contemplados 

todos os acordos de estágio considerados relevantes para o Progra-

ma.

A DGArtes desenvolveu também o Programa Território Artes, Movi-

mento Corpo Dança, e Património Musical

O primeiro, actua na área da prestação de um serviço público cultu-

ral de base e integra acções que visam a criação de condições para 

melhorar o acesso do cidadão aos bens culturais no domínio das 

artes e a correcção de assimetrias regionais e desigualdades sociais. 

O Programa, que compreende duas linhas de trabalho com os Mu-

nicípios – Programação Regular e AGEN / Acções de Grande Envol-

vimento Nacional –, está associado a uma plataforma informática, 

Oficina Virtual, disponibilizada através da Internet, e compreende 

quatro dimensões de actuação:

A DGArtes 
incentiva e impulsiona a 
arte e a cultura em Portugal
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Gestão e disponibilização de informação através de directórios com 

dados relativos a câmaras municipais, espaços, produções artísticas 

e respectivas entidades fornecedoras;

Contratação on-line de espectáculos, ateliers e exposições dando 

origem a um agendamento com base no funcionamento de uma 

Bolsa de Acções Artísticas;

Contratualização de linhas de investimento prioritário, entre o Mi-

nistério da Cultura e os Municípios, associadas à possibilidade de 

co-financiamento ao agendamento de produções artísticas. 

Gestão dos processos de adesão e participação nas Acções de Gran-

de Envolvimento Nacional.

A “AGEN 2009 - Movimento Corpo Dança”, inaugurou no Dia Mun-

dial da Dança a exposição “Movimento Corpo Dança” envolvendo 

200 Câmaras Municipais e outras Entidades Públicas e Privadas.

Quanto ao Património Musical, pretende-se partir da documentação 

do arquivo existente no Gabinete de Música da Direcção-Geral das 

Artes e divulgar, através do site da DGArtes, o acervo de partituras 

e gravações de obras de compositores portugueses nele existentes. 

O objectivo fundamental será facilitar desta forma a consulta das 

respectivas biografias em português e inglês, bem como apresentar 

uma listagem das obras principais com exemplos de excertos de 

partituras digitalizadas (sendo algumas completas) e alguns excer-

tos musicais seleccionados. O site será gradualmente actualizado, à 

medida que os dados vão sendo trabalhados e tornados acessíveis 

aos músicos, musicólogos, melómanos e ao público em geral.

Esta organização revela-se hoje como uma das maiores incentivado-

ras e impulsionadoras da arte e da cultura em Portugal assim como 

dos artistas e das redes de equipamentos culturais.

www.dgartes.pt

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, tendo feito a primeira 

especialização em Gestão das Artes realizada em 

Portugal, no Instituto Nacional de Administração. 

É Director-Geral das Artes do Ministério da Cultu-

ra. Foi vereador da Câmara Municipal de Oeiras, 

com os pelouros da Cultura, Juventude e Defesa 

do Consumidor;fundador e presidente da direcção 

do Clube Português de Artes e Ideias – CPAI, as-

sociação de utilidade pública; fundador, director 

e programador do “Lugar Comum” – Centro de 

Experimentação Artística. Foi membro do Conse-

lho Nacional de Educação; foi Director-Geral da 

Bienal de Lisboa, no âmbito de Lisboa Capital Eu-

ropeia da Cultura; autor e coordenador do Progra-

ma “Paideia – Arte nas Escolas”, acção conjunta 

do Ministério da Educação, Secretaria de Estado 

da Juventude e Clube Português de Artes e Ideias 

Foi consultor do Ministro da Cultura dos XV e XVII 

Governos Constitucionais. Desenvolveu actividade 

de consultoria e autoria para a Fundação Calouste 

Gulbenkian, Fundação de Serralves, Fundacao das 

Descobertas/Centro Cultural de Belem, Reitoria da 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes 

da Universidade de Lisboa, Casa Pia de Lisboa, en-

tre outras entidades. Membro do projecto “Global 

Cultural Futures”, iniciativa conjunta do Center for 

Civil Society da University of Califórnia (UCLA) 

e do Centre for the Study of Global Governance 

da London School of Economics (LSE). Foi docen-

te convidado do Mestrado em Estudos Curatoriais 

da Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa.Tem diversos textos publicados na área da 

Cultura e Educação.

Jorge Barreto Xavier
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Teatro de 
Marionetas

O Teatro de Marionetas do Porto constituiu-se em 1988. Num pri-

meiro momento apresentou a criação de um espectáculo de patri-

mónio popular, tendo vindo desde então a sofrer uma evolução no 

sentido da procura de elementos de modernidade na Marioneta.

O centro histórico foi o local escolhido para este Teatro se insta-

lar, mais concretamente na rua de Belmonte. À semelhança do que 

acontece com os grandes teatros de marionetas europeus, acredita-

se que esta é a zona geográfica mais apropriada para estabelecer a 

sua sede. Hoje, João Paulo Seara Cardoso - fundador e director do 

Teatro - bem como a restante equipa, têm o maior prazer e orgulho 

em serem a única Companhia instalada nesta zona.  

Em relação aos novos equipamentos e novas oportunidades ligadas 

à Arte e a Cultura, que se têm vindo a instalar no centro histórico 

do Porto, João Paulo afirma que estes equipamentos são de grande 

relevância. Os centros culturais, os hotéis de luxo em construção, as 

lojas que começam abrir são responsáveis por uma nova perspec-

tiva que se tem implementado no Porto, apagando uma fase mais 

escura da baixa portuense. Envia-se assim uma mensagem renovada 

e carregada de confiança, que traz novamente investimentos e pú-

blicos ao centro histórico

A Companhia vai inaugurar brevemente, na Rua das Flores, o pri-

meiro Museu de Marionetas do Porto. No entender de Seara Cardoso 

esta será a zona onde fará sentido fixar a nova instituição, podendo 

o Museu afirmar-se como um ponto de referência da Baixa portuen-

se e do seu centro histórico. É aí que se concentra uma grande aflu-

ência turística, que potenciará naturalmente o número de visitantes.

Actualmente a Companhia possui 1200 peças, entre marionetas e 

objectos cénicos, com grande potencial expositivo. Em relação ao 

Teatro de Marionetas, este segue uma linha tradicional, típico das 

marionetas, com os conhecidos contos populares. No entanto há 

sempre espaço para o desenvolvimento de criações excepcionais, 

no sentido da procura de modernidade na Marioneta, encontrando 

um equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo. Este é conside-

rado um Teatro com particularidades muito especiais e menos con-

vencionais, não apenas pelas suas temáticas, mas principalmente 

pelo facto do texto não se apresentar como o elemento primordial.

Procura-se encontrar novas formas de concepção das Marionetas, 

no limite dos objectos cinéticos, 

e novas possibilidades de explo-

rar a gramática desta linguagem 

teatral. O espectáculo torna-se 

um jogo de luz, som e movi-

mento, ligado a um paradigma 

multidisciplinar, originando 

uma poética da imagem.

A Companhia, diz-nos Seara 

Cardoso em tom de brincadeira, 

considera-se uma semi-nóma-

da, pois divide-se entre o Porto, 

os teatros em Portugal e os fes-

tivais europeus - tendo já ganho 

variados prémios - sendo muitas 

vezes difícil conciliar a agenda 

dos espectáculos. 

O Teatro de Marionetas produz, 

por ano, dois novos espectácu-

los: um para crianças, escrito 

pelo próprio João Paulo e de-

pois publicado em livro, e um 

outro para adultos, muitas vezes 

baseado e inspirado em escrito-

res conceituados, como Antó-

nio José da Silva. No entanto al-

guns espectáculos são também 

criados a partir da própria inspi-

ração do Director, numa ligação 

à sociedade contemporânea.

Estes, maioritariamente de cariz 

político, revelam textos violen-

tos, onde são tomadas posições 

e onde é exposto o comporta-

mento humano na sociedade 

pós-moderna. Um Teatro que 

apela propositadamente ao in-

telecto do público. Actualmente 

o Teatro de Marionetas tem tido 

uma adesão nunca antes vista; 

sucesso que faz João Paulo afir-

mar com orgulho, que é fruto de 

20 anos de trabalho.

www.marionetasdoporto.pt
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Bruce Guimaraens (1935-2002) classificava a Cidade do Porto como 

o local mais fotogénico que jamais vira, onde cada recanto propor-

ciona uma imagem única, belíssima, transcendental. O autor da frase 

foi um dos mais distintos enólogos do século XX português, que via-

jou por todo o Mundo, promovendo o seu Vinho do Porto. 

Este preâmbulo serve para enquadrar uma visão partilhada sobre a Ci-

dade, enquanto local de patrimónios vários, múltiplos e identitários. 

O Porto é, acreditamos e sentimos, um Museu Vivo, que retrata uma 

História rica, mas perspectiva-se para o Futuro. Percorrer as suas ruas, 

ruelas e calçadas implica espantarmo-nos com cada detalhe, com 

cada esquina, sem nunca saber o que se seguirá. O Museu é a própria 

Cidade, com as suas casas, com os testemunhos de épocas passadas, 

mas sempre olhando para um além do Oceano…

Contudo, nem sempre temos sabido compreender e valorizar estes 

Patrimónios, muitas vezes ignorados e, até mesmo, maltratados. Não 

obstante, nos últimos anos foram editados alguns documentos funda-

mentais para a perspectivação do Porto e da sua Região, produzidos 

por entidades oficiais, como o Ministério da Economia e da Inovação 

(Plano Estratégico Nacional do Turismo. Para o Desenvolvimento do 

Turismo em Portugal, 2007), a CCDR-N (Norte 2015. Competitivida-

de e Desenvolvimento. Uma Visão Estratégica, 2007), ou a Grande 

Área Metropolitana do Porto (Agenda Regional das Indústrias Criati-

vas. Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na Região 

do Norte. Estudo Macroeconómico │ Relatório Final. Pacto Regional 

para a Competitividade da Região do Norte de Portugal, 2008; Pro-

grama Territorial de Desenvolvimento 2010-2013. NUTS III do Gran-

de Porto e de Entre Douro e Vouga, 2008). Em todos, reconhece-se 

a necessidade de apostar em marcas, apontando-se três grandes para 

esta Cidade: o Porto Património Mundial, o Vinho do Porto e a Escola 

de Arquitectura do Porto.

É nesta valorização que deverão apostar as várias entidades que li-

dam com a Cultura e com a Economia. Já não estamos apenas a falar 

de vectores culturais, mas sim de importantes alavancas económicas, 

nas quais se sustentam desenvolvimentos sociais, comerciais e indus-

triais, políticos, etc.. 

É assim que devem ser entendidos os quatro milhões de passageiros 

que, somente em 2007, chegaram ao Aeroporto de Francisco de Sá 

Carneiro. De igual forma, o mercado do Porto não tem de ser os cerca 

de dois milhões que compõem o seu hinterland, mas deverá estender-

se ao resto do País e, porque não, à Galiza e a Castela e Leão.

Que temos nós para oferecer? Um grande Museu Vivo chamado Por-

to, no qual se inserem diversos Museus, mais pequenos, com valên-

cias, funções, determinações diferentes…

Nesse sentido, alguns dos Museus do Porto estão em fase de reava-

liação, com uma nova reequacionação das suas missões, programas, 

lógicas de funcionamento e colaboração no contexto da Cidade e da 

Área Metropolitana do Porto. Pretendem constituir-se enquanto par-

ceiros mais intervenientes nas acções de dinamização da actividade 

urbana, nas suas mais variadas vertentes.

Assim, esses Museus tentam apresentar-se como locais de interpreta-

ção da Cidade, das suas características e vivências. Desde logo, que-

rem acolher os naturais e residentes do Porto, mas também o visitante 

ocasional, que procura a Cidade em pequenas abordagens desporti-

vas, de fim-de-semana (city-break), ou em excursões mais alargadas 

e exploratórias.

Por isso, os Museus deverão surgir como postos avançados de turis-

mo, difundindo e explicando o que a Cidade contém de melhor. Ou 

seja, como locais de divulgação da Arte Pública, que constitui uma 

das expressões patrimoniais de maior relevância da Região, manifes-

tada nos diferentes tipos de ambientes urbanos: edificado, escultóri-

co, cerâmico (azulejos, imaginária, etc.), artesanal e industrial (forja-

dos e fundidos), etc..

Muitos dos Museus do Porto encontram-se instalados em edifícios 

históricos: a Casa do Infante remonta ao período medieval; a Casa 

Museu Guerra Junqueiro ficou instalada num das mais notáveis cons-

truções civis do barroco portuense; o Museu Nacional de Soares dos 

Reis serviu de Paço Real; o Museu do Vinho do Porto foi um antigo 

armazém, também de vinhos do Douro… Outras vezes, acolheram 

entidades e acontecimentos famosos: na mesma Casa do Infante terá 

nascido o Infante Dom Henrique; pelo Museu Romântico da Quinta 

da Macieirinha e pelo Palacete dos Viscondes de Balsemão passou o 

Rei Carlos Alberto de Sabóia, exilado no Porto. Finalmente, algumas 

das construções são recentes, saídas dos estiradores de grandes no-

mes da Escola de Arquitectura do Porto: a Casa Museu Marta Ortigão 

Sampaio foi riscada por José Carlos Loureiro e o Museu de Serralves 

pelo incontornável Siza Vieira… Isto para dizer que, na maior parte 

das vezes, os Museus do Porto são, também eles, parte museológica 

da Cidade, logo, peças de um Museu mais lato, mais estendido, mais 

abrangente.

Bruce Guimaraens dizia sobre a Cidade do Porto: nela descobrimos 

as nossas raízes, nela nos transportamos para épocas antigas e re-

flectimos para o Futuro. O Porto é um Museu Vivo, que se pretende 

continuado pelos tempos.

Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo Graça
Chefe da Divisão Municipal de Museus da Câmara Municipal do Porto

PORTO 
Cidade Museu
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Vivemos numa sociedade onde há cada vez mais stress, pressão e 

necessidade de sermos infalíveis. Se aplicarmos estes conceitos à 

medicina veremos que existem muitos médicos que procuram a 

arte como forma de escape, para que possam através dela, relaxar 

– “Adoro pintar, e é provavelmente porque a minha profissão é stres-

sante, que necessito duma forma de escape.” “Para mim, é com cer-

teza uma forma de escape, e é uma actividade onde me é permitido 

“errar”. Penso que a maioria dos meus colegas, sente a mesma ne-

cessidade de fuga que eu”. Assim nos começa a descrever Matilde 

Cordeiro, médica especialista em Obstetrícia e Ginecologia, a sua 

paixão pelas artes.

Matilde Cordeiro, desde sempre se interessou por pintura e pela arte 

em geral, mas só aos 17 anos pintou o primeiro quadro e a partir 

daí, nunca mais parou. A arte traz-lhe satisfação pessoal e é também 

uma forma de descontracção. Segundo a médica, pintora e joalhei-

ra o seu lado científico associado à medicina e o seu lado criativo 

associado às artes não estão assim tão separados, “acho que se com-

plementam”, refere Matilde Cordeiro, e explica porquê: “Considero 

a arte tal como a maternidade, um milagre, quando acabo de assistir 

a um parto, ou termino um quadro, sinto-me felicíssima.” “As pin-

turas reflectem sempre experiências e como tal terá forçosamente 

de haver influência da minha profissão.” “Pinto sobretudo o corpo 

humano e rostos, talvez aí haja algo em comum com a medicina.”, 

esclarece, reforçando a proximidade entre o campo da medicina e 

das artes na sua actividade.

Apesar desta paixão pelas artes, Matilde Cordeiro admite que con-

ciliar a pintura/ joalharia com a carreira médica é difícil e que por 

isso “a pintura é essencialmente uma actividade de fim-de-semana e 

de férias”, e afirma ainda que nunca pensou em seguir uma carreira 

ligada às artes. “Francamente não. Desde sempre quis ser médica de 

Obstetrícia/Ginecologia, sem dúvida por influência da minha mãe 

que foi uma das primeiras Obstetra/Ginecologistas do Porto.” Con-

tudo, aos jovens que sonham com uma carreira em artes, Matilde 

Cordeiro aconselha “que não desistam, que sejam perseverantes, 

mas realistas.” Quanto aos jovens que pretendam conciliar a me-

dicina com a arte, a médica, pintora e joalheira tem uma resposta 

pronta “ Conciliar a arte com a medicina é bem mais fácil.”.

Matilde Cordeiro tem um estilo muito próprio nos seus quadros: 

“gosto essencialmente de pintar rostos e o corpo humano”. Quan-

to à técnica que utiliza, descreve: “normalmente faço um esboço 

directamente na tela, e depois vai “surgindo”. Quanto às cores: 

“Habitualmente prefiro tons de amarelo, castanhos, terra de siena 

e laranja, opto por um equilíbrio de tons e de cores, mas prefiro 

as quentes.”. “Pinto sobretudo óleo sobre tela, utilizo muitas vezes 

texturas. Na joalharia, trabalho sobretudo com prata e pedras semi-

preciosas.”

Na opinião desta médica/artista, o que torna um quadro ou uma 

peça de joalharia interessante, são a sua “originalidade e beleza”, 

apesar de serem “conceitos muito subjectivos”. 

Algumas das obras de Matilde Cordeiro poderão ser apreciadas na 

VII Exposição de Arte Médica que decorre até ao dia 30 de Junho, 

no Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da 

Ordem dos Médicos. 

É licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina do 

Porto. É especialista em Obstetrícia e Ginecologia após 

exame à Ordem dos Médicos. Nos seus tempos livres de-

dica-se à Pintura e à Joalharia e expõe as suas obras nas 

exposições de arte médica, patentes no Centro de Cultura 

e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos.

Matilde Gouveia Cordeiro

A Medicina 
da Arte
Entrevista a Matilde Cordeiro
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A sorte de ser jovem.
A coragem para ser artista.

Ana Neto, S.P.O.T.
Sociedade Portuense, 

Outras Tendências, Lda.

Maria Sottomayor
Projecto Sorry Art

Ser jovem é um estado de espírito que ainda não há em demasia. 

É uma maneira estranhamente optimista de ver o mundo e de enfrentar a 

realidade. Ser jovem é, acima de tudo, uma opção de vida, uma atitude 

saudável e altamente produtiva. 

Ser artista é outra coisa. Não se escolhe ser artista. É-se, infalivelmente. 

Mas o ser, apenas, não basta. É preciso acreditar que se é e principalmente 

não ter vergonha de o querer ser. 

Ser jovem artista é um conceito novo na nossa cidade. É um borbulhar de 

ideias e de vontades que quer ser ouvido, e que precisa ser incentivado. 

É o derradeiro virar costas ao passado e o desinteresse total pelo dia de 

há-de vir.  

Nos dias que passam a nova geração já não aposta no moderno mas sim 

no contemporâneo! É o hoje que os move e que os faz andar para a frente, 

é o agora que dita as regras de sobrevivência. Ser jovem artista representa 

uma reacção constante ao presente, ao que ainda não acabou de aconte-

cer, ao já!

É preciso acompanhar esta euforia e principalmente é obrigatório apoiar 

o movimento. Deixemo-nos de palavras amigas, de teorias hipotéticas e

passemos ao acto em si. É preciso pôr a mão na massa e 

empurrar esta nova geração para um futuro real, para um 

amanhã que só poderá ser melhor que hoje. 

O difícil está em arriscar, em apostar sem garantia de retor-

no. Mas apesar de todos os senãos é preciso acreditar neste 

novo presente que tem pressa de existir e de vingar. É pre-

ciso criar as condições para que a vontade não murche é 

preciso estar lá para os receber. 

Ser jovem artista, no Porto, ainda não é de todo fácil mas 

está em vias de o ser. 
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O projecto Bonecas de Ataúro levou um grupo de mulheres timo-

renses a criar uma oficina de bordados e costura onde desenvolvem 

peças únicas e criativas. É um negócio social com um impacto eco-

nómico decisivo para a comunidade local. 

Por momentos, convido-vos a regressar a 2006, a uma pequena ilha 

situada no Norte de Timor-Leste. A realidade não era então muito di-

ferente da actual, porque falamos de um daqueles lugares perdidos 

no mapa, em que o tempo espera. 

Com cerca de 9000 habitantes, Ataúro é uma ilha bastante isola-

da, com uma única ligação semanal, por barco, a Díli. Do ponto 

de vista geográfico, a beleza da paisagem não corresponde a uma 

facilidade no modo de vida – um relevo bastante acidentado aliado 

à inexistência de meios de transporte e de vias de acesso entre as 

várias aldeias da ilha, fazem com que a comunicação dentro desta 

seja praticamente inexistente. Neste cenário de isolamento crítico, 

as actividades da população são apenas as de subsistência, como 

a pesca e o cultivo de milho, não gerando poder económico que 

permita a satisfação de necessidades básicas ou crie condições para 

o ensino das crianças. 

Há três anos atrás, dois Padres da Estação Missionária da ilha visio-

naram um sonho: tirando partido da sua arte manual e conhecimen-

tos ancestrais, proporcionar às mulheres de Ataúro uma actividade 

que lhes possibilitasse uma fonte de rendimento. O Gabinete de 

Micro-empresas de Timor apoiou financeiramente o projecto e Pie-

ra Zurcher, uma artista plástica suíça, implementou-o, procurando 

unir o tradicional ao contemporâneo, num design criativo de peças 

únicas. Com recurso a materiais ecológicos, as artesãs trabalham 

em pano e bordados e, além das famosas bonecas, vestidas com 

o tradicional Tais timorense, criam ainda bolsas, toalhas e diversas 

peças originais. As Bonecas de Ataúro, com o seu trabalho, actuam 

directamente sobre os seguintes Objectivos do Milénio – ODM – es-

tabelecidos pelos 189 estados membros da Organização das Nações 

Unidas em 2000:

- Erradicar a Fome e a Pobreza

- Igualdade entre géneros e valorização da mulher

- Educação básica de qualidade para todos

- Criar parcerias globais para o desenvolvimento

Em 2007, as Bonecas foram premiadas pela UNICEF e dois anos 

depois concretizam a sua primeira viagem além-fronteiras: chegam 

a Portugal, pela mão de Sara Moreira, que conheceu o projecto du-

rante uma estadia em Timor. 

Em Fevereiro de 2009, com o abraço dos apoios que o tornaram 

possível (Secretaria de Estado da Cultura de Timor-leste, Agência 

Inova, Ensul, Banco Nacional Ultramarino, Instituto Camões), as Bo-

necas de Ataúro apresentaram-se pela primeira vez no nosso país, 

no Porto, na Concepta – Feira de Criatividade e Inovação, na Ex-

ponor. Através desta iniciativa de internacionalização e comercia-

lização das Bonecas pretende-se divulgar, promover e consolidar o 

trabalho destas mulheres, crucial para o seu sustento. 

No mesmo mês, constitui-se a Moving Cause, entidade sem fins 

lucrativos que representa as Bonecas de Ataúro em Portugal. Tem 

como objectivo propôr soluções inovadoras de intervenção social, 

comprometendo-se a difundir projectos valiosos e isolados de em-

preendedorismo social a nível Global, dando-lhes visibilidade atra-

vés da Internet, e  apostando na sustentabilidade dessas iniciativas 

através de formação em gestão de negócio e tecnologia e de apoio 

no acesso às TICs.

Em relação às Bonecas a MC pretende continuar a desenvolver par-

cerias com entidades que promovam o projecto e, a longo prazo, 

desenvolver ferramentas que permitam a auto-sustentabilidade do 

mesmo, nomeadamente presenças on-line para o grupo, e a forma-

ção à comunidade, para que o projecto tenha a visibilidade que 

merece. 

Em mãos, existe já outra interessante criação da comunidade de 

Ataúro, as Biojóias, a ser também divulgada pela MC. A sua con-

fecção é feita através do aproveitamento de materiais ecológicos e 

biológicos como sementes, retalhos, conchas ou pedaços de vidro, 

visando apoiar o desenvolvimento sustentado e a preservação do 

meio ambiente. Tal como o anterior, proporcionará aos nativos uma 

alternativa de trabalho e uma geração de renda.

Estas iniciativas inovadoras das artesãs de Timor-Leste possuem um 

valor que vai muito além da qualidade artística e cultural intrínse-

cas. O empreendedorismo social tem, aqui e agora, um impacto 

real, gerador de sorrisos e portador de esperança para a comunidade 

que o abraça como a própria vida.

www.movingcause.org

Movingcause.org/bonecasdeataúro

Além do 
(nosso) horizonte

Bárbara Mendes Rêgo - Moving Cause
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De certa forma na cidade do Porto viveu-se um certo pionei-

rismo em Portugal, no campo fotográfico. Das ocorrências na 

Europa, o processo inventado por Henry William Fox Talbot 

foi dado a conhecer na cidade do Porto, com uma rapidez e 

actualidade extraordinária para a época, pois em Março de 

1839, na Revista Literária (3), era publicado em português, o 

texto com que tinha anunciado os seus trabalhos à Royal So-

ciety, em 31 de Janeiro de 1839. É também nesta publicação, 

mas no número correspondente ao mês de Agosto do mesmo 

ano, 1839, que surge um texto, referindo-se à invenção de 

Daguerre (4), da qual tinha sido feita a primeira demonstração 

pública, em Paris a 19 desse mês (5). Comparando este texto, 

em português, com o publicado nos Compte rendus (6) parece 

estarmos perante uns excertos, traduzidos da publicação ofi-

cial da Académie des Sciences, correspondente exactamente 

a essa data. Ora sabendo-se que existe um desfasamento tem-

poral entre o apresentado durante as sessões e a sua publi-

cação dos Compte rendus, é de facto, mais uma vez, notável 

a rapidez e actualidade com que a Revista Literária, que se 

publicava na cidade do Porto, recebia a informação e a dava 

a conhecer. Até ao momento só se conhecem fotografias feitas 

no Porto, a partir década de 50, nomeadamente as de Fre-

derick William Flower e de Joseph James Forrestar (Barão de 

Forrester). Flower, que trabalhava numa firma de Vinhos do 

Porto, utilizou nas suas fotografias o processo inventado por 

Talbot, que ao contrário do processo inventado por Daguer-

re, produzia um negativo do qual se poderiam obter diversas 

cópias. A evolução tecnológica da fotografia foi exactamente 

neste sentido, possibilitando a cópia múltipla. Até se provar 

Vivemos uma época em que a fotografia se vulgarizou e popu-

larizou de tal forma, em parte devido à evolução tecnológica 

da fotografia digital e sobretudo à facilidade com que se “tiram 

fotografias”, que só encontro, na história, um paralelo, quando 

Disdéri inventou a “carte de visite”, em 1854. Foram feitas 

milhões de “cartes de visites” em todo o mundo, retratando 

uma classe social em ascensão (a burguesia) e com uma forte 

necessidade de afirmação. Não foi, neste caso, sob o ponto de 

vista de uma vulgarização e ou popularização tecnológica do 

processo, que se deu expansão da fotografia, mas essencial-

mente na redução dos custos de produção. Esta redução, ficou 

a dever-se essencialmente ao facto de, com o sistema inven-

tado possibilitava, quando era realizada uma imagem, esta se 

repetir em número de 4, 6 ou 8 iguais sobre a mesma placa 

sensível, reduzindo o preço do “retrato”. Os estúdios dos fo-

tógrafos, onde eram feitas as “cartes de visites” eram locais 

muito frequentados pela sociedade emergente e rivalizavam 

entre si pelo luxo das decorações das suas instalações.

Para se chegar a esta fase da evolução, e a mais este aperfei-

çoamento tecnológico, um longo caminho foi preciso percor-

rer, caminho esse que tem os seus inícios nos trabalhos de 

T. Wedgwood, em 1802 (1) dos franceses Nicéphore Niépce 

em 1816 e de Daguerre que com ele se associou em 14 de 

dezembro de 1829, de Talbot, que em Inglaterra prosseguia 

investigações idênticas, na sua finalidade, mas técnicamente 

diferentes, e muitos outros cuja “invenção” não foi a “oficial”, 

como é o caso de Bayard ou de Hercules Florence(2) que no 

Brasil também prosseguia trabalhos semelhantes, isto para ci-

tar só alguns dos casos, talvez os mais conhecidos.

O Porto e o 
pioneirismo na Fotografia

1 AN ACCOUNT OF A METHOD OF COPYING PAINTINGS UPON GLASS, AND OF MAKING 
PROFILES, BY THE AGENCY OF LIGHT UPON NITRATE OF SILVER. IVENTED BY T. WE-
GWOOD, ESQ. WITH OBSERVATIONS BY H. DAVY. JOURNALS OF THE ROYAL INSTITUA-
TION OF GREAT BRITAIN, T. I, Junho de 1802. pag. 170 - 174.
2 HERCULES FLORENCE -1833: A DESCOBERTA ISOLADA DA FOTOGRAFIA NO BRASIL, 
BORIS KOSSOY. 2ª Edição. Livraria DUAS CIDADES LTDA, São Paulo, 1980 .
O RECREIO, JORNAL DAS FAMILAS. nº 4, Abril de 1841. Pags 84, 85.
O RECREIO, JORNAL DAS FAMILAS. nº 5, Maio de 1841. Pags 105, 106, 107.
3 BELLAS ARTES - DEZENHO OBTIDO PELA LUZ, OU PROCESSO PELO QUAL OS OBJEC-
TOS POR SI MESMOS SE DESENHAM SEM AJUDA DO LÁPIS. Revista Literária, Periodico de 
Litteratura, Philosophia, Viagens, Sciencias, e Bellas Artes, Tomo Terceiro, 2º Anno. Porto 
- Typographia Commercial Portuense, Largo de S. João Novo, Nº. 12 . Porto, Março1839.

4 Bellas Artes. DAGUERROTYPIA : ou Processo Photographico de M. Daguerre. REVISTA LI-
TERÁRIA ( Revista Literária, Periodico de Litteratura, Philosophia, Viagens, Sciencias, e Bellas 
Artes, Tomo Quarto, 3º Anno, Nº. XX, Agosto de 1839. - Typographia Commercial Portuense, 
Largo de S.João Novo, nº 12, Porto. Agosto 1839. Pags. 200 - 205.
5 De facto, na sessão da Académie des Sciences (Paris) 7 de Janeiro de 1839, o Académico 
François Arago, dá a conhecer o tipo de trabalhos que estavam a ser desenvolvidos por Da-
guerre, no sentido de conseguir fixar a imagem produzida pela câmara escura. Mas nesta 
sessão não é revelado a forma de o fazer, ficando para mais tarde tal explicação, o que veio 
a suceder a 19 de Agosto de 1839 e transcrito, como era norma, nos Compte Rendu corres-
pondente à sessão dessa data.
6 COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, T. IX, Juillet-Décembre 
1839. 1839,19 de Agosto. Nº. 8, Pags. 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259.

Arquitecto Manuel Magalhães 
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o contrário também Flower surge como um pioneiro, pois é a 

primeira vez que este processo – positivo/negativo – é utiliza-

do em Portugal e na cidade do Porto. Consultando os jornais 

que se publicavam no Porto durante o século XIX, e através 

da publicidade publicada, conclui-se que anteriormente, em 

1843, já se faziam fotografias, daguerreótipos na cidade: no 

bazar da Rua das Taipas e na loja de papel a S. Domingos, 

se encontram à venda lindas vistas da Ponte Pensil e outras 

partes da cidade tiradas com a machina Daguerreotype. (7) Em 

1856, é publicado(8) por José Lourenço de Sousa o ALMANAK 

para o ano 1857, onde são designados como retratistas alguns 

fotografos no Porto: LUIS MONNET & C.ª, na Praça D. Pedro, 

84. - Daguerreotypo e em relevo. Esta foi primeira referência 

que encontrei sobre fotógrafos, neste caso designados por re-

tratistas, com a indicação do endereço onde realizavam os 

daguerreótipos, ou seja, estabelecidos com loja comercial. 

Hoje podemos constatar o pioneirismo, que de certo modo 

existiu no Porto. Mas tais referências ficariam incompletas se 

não referisse a publicação, no Porto, daquela que é a primeira 

revista periódica dedicada à fotografia que existiu em Portu-

gal, “A Arte Photográphica”, da qual foram editados 23 núme-

ros, entre Janeiro de 1884 e Novembro de 1885, por iniciativa 

da “Photographia Moderna” e dos seus dois sócios, Ildefonso 

Correia e Leopoldo Cirne. É o conjunto dos colaboradores de 

“A Arte Photográphica” e proprietários da “Photographia Mo-

derna”, que tem a iniciativa da realização no Porto de uma 

grande exposição internacional de fotografia, a qual depois 

de alguns adiamentos vai abrir as suas portas no Palácio de 

Cristal no dia 4 de Abril de 1886 e que foi a primeira que foi 

realizada em Portugal exclusivamente dedicada á fotografia. 

Entre os numerosos autores que enviaram obras suas para par-

ticipação na exposição do Porto, pelo seu protagonismo no 

campo das teorias fotográficas em discussão na Europa, tem de 

se nomear Henry Peach Robinson e Peter Henry Emerson, que 

seguiam princípios teóricos diferentes, defendendo o primei-

ro o que hoje se denomina por “fotografia encenada”. Assim, 

eram preparadas as cenas a serem fotografadas defendendo 

também a montagem artificial da imagem final (ainda estava 

longe, muito longe, o aparecimento do photoshop ... ) com 

diferentes fotografias. Ao contrario, Emerson era um fotógrafo 

e teórico do purismo na fotografia e condenava toda a inter-

venção no sentido de alteração e manuseamento da imagem. 

Certamente muitos e diversos factores contribuíram para que 

este pioneirismo no processo fotográfico, que aconteceu na 

cidade do Porto. Mas a tentativa de explicação do sucedido, 

não cabe no âmbito destas curtas linhas e são do domínio dos 

historiadores que certamente encontrarão explicação para a 

sucessão destes e de outros acontecimentos pioneiros situados 

no mesmo espaço urbano.
7 PERIÓDICO DOS POBRES, 28 e 29 de Junho, Porto1843
8 ALMANAKPARA O PORTO E SEU DISTRICTO PARA 1857. PUBLICADO POR JOSÉ LOU-
RENÇO DE SOUSA, TYP.J.L. SOUSA, PORTO, 1856
MIGUEL JOAQUIM XAVIER NOVAES, na Rua do Bonjardim, 86. Daguerreotypo.

Nasceu no Porto em 1945. É licenciado em Arquitec-

tura pela E.S.B.A.P. – Escola Superior de Belas Artes 

do Porto. Dedica-se à Fotografia desde 1970 e à in-

vestigação da sua história, nomeadamente no que se 

refere a Portugal e ao Porto no século XIX. Fez parte 

do Grupo IF Ideia e Forma (1977/1984). Foi um dos 

fundadores da Galeria Imago Lucis, no Porto.

Manuel Magalhães 
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A Casa da Música foi o primeiro edifício construído em Portugal 

exclusivamente dedicado à música, seja no domínio da apresentação 

e fruição pública, seja no campo da formação artística e da criação. 

Para além de concertos, recitais e performances, a Casa da Música 

promove encontros de músicos e musicólogos, investindo na procura 

das origens da música e apostando no seu papel de elemento nuclear 

na educação musical. Define-se também, enquanto plataforma cul-

tural aberta a cruzamentos entre a música e outras áreas de criação 

artística e de conhecimento, como um espaço aberto a todos os cria-

dores e a todos os públicos.

Criada em Janeiro de 2006, a Fundação Casa da Música desenvolveu 

a sua actividade, ao longo dos últimos três anos, de acordo com as 

Linhas Gerais Estratégicas de prossecução da actividade de utilidade 

pública aprovadas, em Março de 2006, pelo Conselho de Fundado-

res.

A Fundação assumiu a missão de promover, fomentar, difundir e pros-

seguir as actividades culturais e formativas no domínio da Música. 

Desde então desenvolveu e consolidou as suas valências na criação, 

produção e divulgação da Música alcançando, assim, o objectivo de 

crescimento na captação, formação e fidelização de públicos.

O reconhecimento da Casa da Música, enquanto referência cultural 

nacional e internacional, está patente no crescimento contínuo do 

número de espectadores e participantes. Só em 2008 foram mais de 

202 mil. Se a este número adicionarmos as pessoas que estiveram no 

edifício em visitas guiadas (37 000) e livres (estimativa de 205 000), 

temos que, com mais de 440 mil visitantes, a Casa da Música se situa 

no topo das Instituições Culturais mais procuradas do País.

Ao longos dos últimos 4 anos os planos de actividade demonstraram 

um projecto artístico assente na pluralidade de estilos e géneros musi-

cais, não só numa oferta regular de eventos (média de três eventos por 

dia em 2008), mas também numa forte aposta na melhoria contínua 

da qualidade artística dos agrupamentos residentes, numa diversifi-

cação da oferta, num apoio aos novos talentos emergentes e num 

alargamento do campo de acção.

TRÊS ANOS 
DA FUNDAÇÃO 

CASA DA MÚSICA
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Os quatro agrupamentos residentes (Remix Ensemble, Orquestra 

Nacional do Porto, Orquestra Barroca, Coro Casa da Música), os 

ciclos de concertos de Piano, Jazz e World, a celebração de efe-

mérides, os festivais anuais, os recorrentes Clubbing e Meio-Dia, 

assim como o Verão na Praça, são já marcas culturais de referência 

incontornável e reconhecidas pela crítica e público. 

Durante os três anos da Fundação foram promovidas 62 estreias 

mundiais e 12 estreias nacionais de encomendas, co-encomendas 

e co-produções internacionais, bem como de dezenas de estreias 

de outras obras. A Fundação participou em 24 projectos em parce-

rias e co-encomendas internacionais com prestigiadas instituições 

associadas, destacando-se o IRCAM, Barbican Centre, Carnegie 

Hall, Cité de la Musique, Lincoln Center e Orquestra Filarmónica 

de Nova Iorque.

A estratégia definida para o Serviço Educativo da Casa da Música 

privilegiou, desde cedo, o alargamento do espectro de públicos e a 

incorporação de novas tecnologias. Saber, ouvir, fazer e criar músi-

ca são o fio condutor deste serviço onde se expressa por excelência 

a responsabilidade social da Fundação. Todas as pessoas, de todas 

as idades, são o alvo deste esforço permanente que se materializa 

numa programação que dá particular importância à inclusão de 

comunidades desfavorecidas e pessoas com necessidades espe-

ciais, explorando o papel da Música enquanto factor de reabilita-

ção e geração de afectos.

Ao pôr a tecnologia ao serviço das pessoas com necessidades espe-

ciais e ao desbravar campos tão fascinantes como o da descoberta 

do caminho musical para a Matemática, o Serviço Educativo da 

Casa da Música afirmou-se como uma referência do que de melhor 

se faz, a nível internacional nesta área, ao ponto de alguns dos 

seus projectos, como o BebéBabá e a Grande Bichofonia, terem 

suscitado o interesse da prestigiada International Society of Music 

Education.

Com a inestimável cooperação de toda a equipa da Fundação Casa 

da Música foi possível superar os resultados e, em 2008, conseguir 

um crescimento de 4% no número de eventos (1504); um cres-

cimento de 18% no número de espectadores (202 mil); um cres-

cimento de 12% no número de bilhetes vendidos (119 mil) e um 

crescimento sustentado de 22% no valor dos proveitos de mecena-

to e patrocínio. 

Prosseguindo a estratégia de alargamento e fidelização de públi-

cos, a Casa da Música introduziu em 2009 mais uma novidade 

na sua programação. A pensar nas famílias com filhos, disponibi-

liza um novo serviço associado aos concertos, onde a realização 

de actividades lúdicas e criativas, centradas na música, levarão as 

crianças ao universo dos jogos musicais, da improvisação colecti-

va, dos instrumentos, das histórias, dos desenhos e dos composito-

res, enquanto os pais usufruem em pleno do espectáculo. 

O actual prestígio da Fundação é o mais forte reconhecimento do 

trabalho desenvolvido por uma excelente equipa de profissionais 

que diariamente se empenha na concretização da actividade e 

sucessivamente tem atingido novas metas.

Os próximos desafios consistem em manter a profundidade, qua-

lidade e alcance do trabalho, ao mesmo tempo que se procurar 

diversificar, inovar e liderar nacional e internacionalmente.
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Projecto 
“Cidade e 
Democracia” 
internacionalmente
A publicação do livro “Cidade e Democracia – 30 anos de transfor-

mação urbana em Portugal” (Ed. Argumentum, Lisboa, 2006), culmi-

nou o projecto que envolveu mais de duas dezenas de equipas de 

jovens arquitectos que trabalharam com o apoio de uma bolsa de 

investigação patrocinada pela Fundação da Juventude e pela Ordem 

dos Arquitectos, Secção Regional do Norte. O Arq. Filipe Jorge con-

tribuiu com um valioso trabalho de fotografia aérea, documentando 

as 22 cidades que foram objecto de análise. A publicação contem 

também textos de especialistas e uma ficha de dados estatísticos dis-

ponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística.

O interesse científico deste projecto tem sido confirmado pela sua uti-

lidade enquanto documento de informação e de investigação sobre 

a realidade urbana portuguesa (exceptuando as duas áreas metropo-

litanas de Lisboa e do Porto), e pela discussão que tem suscitado em 

torno dos processos recentes de crescimento urbano, particularmente 

no que toca à denominada “urbanização dispersa” ou “extensiva”. 

Como se poderá verificar no livro, este processo de urbanização está 

particularmente activo no NO do país, no Centro Litoral e no Fun-

chal. Nos grandes formações urbanas da Grande Lisboa e do Grande 

Porto (que não foram objecto desta investigação), verifica-se o mesmo 

processo, se bem de forma bastante mais complexa e abrangendo 

extensões territoriais muito maiores. 

Em linhas muito gerais, digamos que aquilo que se chama “cidade”, 

encontra-se num processo de metamorfose caracterizado pela evolu-

ção da urbanização de forma descontínua e fragmentada. O território 

urbanizado não se limita, por isso, aos núcleos antigos das cidades 

e a uma “mancha de óleo” na periferia desses núcleos. A questão é 

bastante mais complicada. Grosso modo, a edificação – a face mais 

visível da urbanização – vai colonizando as vias e a infraestrutura que 

as acompanha, estendendo-se por uma diversidade de usos, formas e 

tipos de assentamento. 

A adesão de Portugal à UE resultou, entre muitas outras coisas, num 

enorme esforço de infraestruturação que está bastante presente na 

construção de vias arteriais rodoviárias (auto-estradas, itinerários 

principais e complementares, variantes, circulares, nós,...) e em equi-

pamentos de elevado poder de polarização (hospitais, universidades 

e politécnicos, centros desportivos, culturais, etc.), ora da responsa-

bilidade dos Municípios, ora do Estado Central. Enganem-se os que 

pensam ser o investimento imobiliário privado a causa maior desta 

urbanização “atípica”. A realidade é menos simples do que a tradi-

cional demonização da “especulação imobiliária” ou da ineficiência 

do Estado local ou central. Mudaram as formas de produzir, distribuir 

e consumir; banalizou-se o uso do automóvel; assistiu-se ao desapa-

recimento rápido da economia agrícola tradicional; intensificou-se o 

uso das telecomunicações; evoluiu a infraestruturação do território 

(redes e sistemas de energia, água, saneamento, gáz, etc.); globalizou-

se o mercado; mudaram os estilos de vida; etc. Basta lembrar que à 

data da revolução de Abril de 1974, nenhuma das cidades estudadas 

tinha saneamento, o nível de equipamentos e serviços era reduzidíssi-

mo e todas as estradas nacionais passavam pela praça principal destas 

pequenas cidades apáticas, economicamente frágeis, sub-dotadas em 

serviços e equipamentos e alheias à modernização! Demasiadas coi-

sas mudaram para que a construção do território seguisse os mesmos 

processos e velocidades de transformação herdados do passado mais 

ou menos recente.

A urbanização é sempre resultado da forma como uma sociedade 

se territorializa. Muda a sociedade e a economia, mudará esse pro-

cesso de territorialização. Num época em que a produção agrícola é 

residual em termos económicos e o país sofreu uma aceleração do 

seu processo de “desruralização”, nem sequer é já operatória a velha 

dicotomia cidade-campo ou urbano-rural. 

É necessário, por isso, um olhar diferente sobre essas formas urbanas. 

Aquilo que chamávamos “cidade” – uma forma confinada, densa, 

aglomerada, compacta e com um centro bem definido e muito mar-

Álvaro Domingues
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cado pelo passado histórico -, deixou de ser um “interior” representa-

do nos mapas por um círculo proporcional ao seu tamanho, para dar 

lugar a um “exterior” desconfinado de limites instáveis, imprecisos 

e contendo um mosaico muito diversificado de construções, usos e 

modos de apropriação.

A dupla transformação da “cidade” e do “campo” vai produzindo 

uma paisagem híbrida ou transgénica que muitos teimam em não ver 

ou em não perceber. É mais corrente ouvir-se o lamento pela perda 

ou pela crise da velha e boa cidade ou dos campos admiráveis (que 

economia os sustenta?), do que admitir que esta mudança é irreversí-

vel e que são tão importantes os desafios da requalificação da cidade 

velha, quanto os da qualificação da “outra” urbanização quase sem-

pre tida como caótica, desorganizada e, numa palavra, feia e sem 

qualidades. 

Também não será de esperar que com instrumentos e políticas de 

ordenamento e urbanismo que têm como modelo e corpo conceptual 

velhas ideias de urbano e de rural, se consigam resultados melho-

res. É que, para alem disso, muitas das acções de ordenamento são 

desenhadas e geridas com lógicas puramente sectoriais (estradas, hos-

pitais, ensino, etc.) sem qualquer “pensamento” urbanístico e dema-

siado espartilhadas por organismos sectoriais do Estado Central que 

quase se desconhecem mutuamente. É fácil pensar que tudo depende 

da decisão municipal, mas não é real. Nunca o urbanismo ou o plane-

amento esteve tão cheio de retórica (articulado, sustentável, estratégi-

co,...) e tão vazio de arquitecturas ou engenharias políticas e adminis-

trativas tão falhas desses mesmos adjectivos. Exemplificando, se uma 

nova auto-estrada (planeada) “depositou” um nó num determinado 

lugar e se aí se construíu um hospital (planeado) ou outro equipamen-

to de forte poder de polarização, não será de esperar que essa nova 

Leiria – Sul/Nascente (fotografia de Filipe Jorge)

É Geógrafo, doutorado em Geografia pela Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. Foi docente no Curso de Geografia 

da FLUP, e professor na Faculdade de Arquitectura da Universi-

dade do Porto, onde é membro do Conselho Científico e inves-

tigador do CEAU-FAUP.

Como investigador do Centro de Estudos de Arquitectura e 

Urbanismo da FAUP, tem desenvolvido uma actividade regu-

lar de investigação no âmbito de projectos com a Fundação 

Calouste Gulbenkian, com a Fundação Ciência e Tecnologia, 

com a CCDR-N e CCDR-C, com a Xunta da Galiza, com a 

Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, com a 

Erasmus Iniversity of Rotterdam-EURICUR, com o Club Ville 

Aménagement – Paris; com o CCB, Barcelona, com a Universi-

dade Técnica de Barcelona-Arquitectura, com a Universidade 

de Granada – Planeamento e Urbanismo, com as Universidade 

Federal de S. Paulo e do Rio de Janeiro, com as Universidades 

do Minho e Coimbra, com o curso de doutoramento da Facul-

dade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, com 

os municípios de Guimarães e Porto, com a Ordem dos Arqui-

tectos, com a Fundação da Juventude, entre outros. No CEAU-

FAUP a actividade centra-se no urbanismo e nas políticas urba-

nas. Desenvolve uma actividade regular como conferencista. 

frente urbana fique imune às pressões que justamente promove; não 

se poderá esperar também que uma nova zona industrial localizada 

fora do antigo perímetro urbano por razões do próprio zonamento, 

não vá despertar dinâmicas de atractividade de outras funções e usos, 

porque se trata exactamente de um lugar que pode significar milhares 

de empregos que trazem consigo outras demandas e vantagens.

Exactamente porque estamos a falar de coisas reais, polémicas, defi-

cientemente estudadas e avaliadas, é que se torna quase evidente 

desejar que a Fundação da Juventude encontre outra vez energia e 

parceiros para continuar este projecto e contribuir para o aprofunda-

mento da investigação sobre as dinâmicas da urbanização e os desa-

fios postos ao planeamento. Será outra vez a Fundação da Juventude 

a provar o seu empenhamento e a sua utilidade social, como nos tem 

exemplarmente demonstrado. Bem haja por isso.

Álvaro António 
Gomes Domingues
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“Os livros deveriam ensinar-nos a apreciar a vida, ou a suportá-

la.” Samuel Johnson 

The Reader Organization, uma organização situada em Merseyside, 

no Reino Unido, pretende realizar uma revolução na leitura. O nosso 

objectivo é construir uma cultura baseada na leitura, na qual a grande 

literatura seja valorizada como uma fonte importante de partilha de 

conhecimento. Nós acreditamos que os livros são para toda a vida, 

não são só para os cursos. Por isso, estamos a trabalhar para que seja 

possível para pessoas de todas as idades, origens e formações parti-

lharem a um nível profundo e pessoal a melhor literatura alguma vez 

escrita, demonstrando desta forma que os livros podem ser acessíveis 

a todos - um verdadeiro prazer, bem como um importante catalisador 

para o crescimento pessoal. 

“Na presença de livros, é como se uma mão se estendesse e 

segurasse a nossa. É essa mão que  The Reader Organization 

está a tentar fazer chegar até todos” Blake Morrison, The Guardian

Um dos métodos que utilizamos para começar a difundir a revo-

lução da leitura foi através do pioneiro projecto social “Get Into 

Reading”(GIR) - Entra na Leitura - que organiza semanalmente grupos 

de leitura em centros comunitários, bibliotecas municipais, centros 

de acolhimento, hospitais, escolas, centros de arte e lares da 3ª ida-

de. Existem hoje mais de 100 grupos de leitura GIR que se reúnem 

semanalmente em vários pontos de Merseyside, e estamos a trabalhar 

em parceria com as autoridades locais e com o Serviço Nacional de 

Saúde para expandir ainda mais este projecto. O que diferencia o GIR 

dos restantes grupos de leitura é o facto de grandes histórias e poemas 

serem lidos em voz alta, individualmente ou em grupo. Isto propicia 

uma imediata ligação com o texto, que é enriquecida pela partilha 

espontânea de histórias de vida e de experiências à medida que a 

confiança mútua se desenvolve. 

“O grupo de leitura remenda os buracos da rede por onde tu 

possivelmente cairias” Membro de um GIR

 A abordagem dos GIR permite aos seus membros descobrir sentimen-

tos enterrados e novas formas de compreensão, partilhar os seus pen-

Jen Tomkins  -  Responsável de Comunicação The Reader Organisation

samentos e incentivar aqueles com dêfice de confiança a nível social, 

percebendo o quão poderosa a palavra escrita é. Os GIR funcionam 

tanto como uma experiência colectiva. Mas há espaço de retiro para 

um lugar privado: ao ler, está a ir a algum lugar profundo dentro de si, 

relacionando o texto com a sua vida, com as suas experiências e sen-

timentos. Ficámos surpreendidos com os GIR pela diferença que estes 

marcaram na vida das pessoas. Ler em voz alta, em conjunto, ofere-

ce claramente algo valioso, e The Reader Organization está agora a 

desenvolver estudos de investigação científica para avaliar o impacto 

da leitura sobre a saúde humana e o sobre o bem-estar.

Mas a revolução da leitura não está a acontecer unicamente em 

instalações comunitárias e de saúde. The Reader Organization está 

a trabalhar com a Bibby Line Group, uma empresa de transportes 

marítimos de gerência familiar que opera em vários locais no Reino 

Unido, fazendo chegar livros ao local de trabalho e criando assim 

uma empresa que cultiva a leitura. O nosso Leitor residente visita os 

escritórios e armazéns da Bibby Line Group em todo o país, a fim de 

definir e facilitar a leitura regular dos grupos, baseado no modelo GIR. 

Estes grupos, que geralmente se reúnem à hora de almoço, oferecem 

aos membros um fórum para relaxar e a oportunidade de partilhar os 

prazeres de ler e de discutir histórias e poemas juntos. 

“O grupo de leitura voltou a reintroduzir em mim/ apresentar-

me o amor que perdi pela literatura… É como um dom” 

Funcionário da Bibby Line Group

Através de todas estas diferentes actividades, “The Reader Organi-

zation” torna possível que todas as pessoas, independentemente 

da situação de vida em que se encontrem,  apreciem e partilhem 

grandes livros. A revolução da leitura está a difundir-se! Agora é a 

hora de te juntares a nós!

Para mais informações sobre The Reader Organization e GIR, entrar 

em contacto com Jen Tomkins (jentomkins@thereader.org.uk), ou visi-

te www.thereader.org.uk.    

A Revolução da Leitura! 
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A Co-Lab é uma galeria independente, sem fins lucrativos, fundada 

em Maio de 2007 em Copenhaga, Dinamarca, por Marie Kirkega-

ard, conservadora/curadora e investigadora de história de arte, em 

parceria com dois artistas visuais Melou Vanggaard and Jon Stahn. 

As diferentes exposições organizadas para esta galeria são os seus 

elementos fulcrais. Através delas procuramos apresentar (diversas) 

formas de arte e tendências multifacetadas, de forma a proporcio-

nar aos jovens artistas contemporâneos a oportunidade de con-

templar conceitos artísticos livres em plataformas não comerciais. 

Com um vasto leque de atracções por todo o mundo, o nosso 

objectivo é criar uma plataforma internacional para a arte visu-

al, onde o diálogo possa dar origem a novas colaborações e 

constelações através de culturas, meios e práticas artísticas. 

Com esta prioridade em vista, a nossa ambição com a Co-Lab 

é manter e desenvolver uma rede internacional frutífera, base-

ada no mútuo interesse em trocar ideias e exibir conceitos.

Quando começamos, abrimos a galeria com um conjunto de três 

exposições que introduziam um vasto leque de artistas da Califór-

nia e maioritariamente de Los Angeles. Um cliché que incomoda 

o pensamento de Los Angeles é a extremidade da metrópole: pare-

ce oscilar entre a utopia e os factos, entre o sonho e a realidade. 

Los Angeles é talvez mais conhecida como a cidade do cinema, 

e com Hollywood, a cidade tem desconstruido o contraste entre 

a realidade e a ficção. Universal’s City Walk é tão real como 

Beverly Hills ou “Skid row” na baixa da cidade. Los Angeles é a 

capital da visualização e imaginação, e para a maioria das pes-

soas Mike Kelley e Paul MacCarthy são o resumo da arte em LA.

Os artistas que convidámos para as exposições estavam 

todos no início das suas carreiras e nunca tinham sido apre-

sentados na Dinamarca. Com esta escolha de artistas, qui-

semos redireccionar a atenção para o cenário artístico de 

Los Angeles tal como ele se desenvolve neste momento.

Uma vez que é um fenómeno bastante recente, o novo mundo 

artístico de LA, recheado de novas redes burguesas de galerias, 

tomou medidas para garantir a sua sobrevivência como uma alter-

nativa interessante ao anterior status absoluto de Nova Iorque 

como metrópole das artes refinadas do continente Americano. 

Com um desrespeito saudável pelo exagero da imagem ou 

pelos gastos financeiros, os jovens artistas de LA têm vindo a 

abrir espaços para galerias “ad-hoc” nas suas próprias casas ou em 

locais temporários, fazendo com eles o que bem lhes apetece, o que 

inclui muitas mostras de trabalhos de artistas da sua própria geração.

Foi precisamente com este espírito que o nosso primeiro conjunto de 

exposições foi montado, o qual com o passar do tempo deu origem a 

laços bastante fortes e interessantes entre a Copenhaga e a Califórnia. 

Durante o Verão de 2008 a Co-Lab foi, por sua vez, convidada a 

montar duas exposições em Los Angeles, numa casa privada da JMO-

CA, a qual de vez em quando se transforma num espaço de expo-

sição, e na Circus Gallery, uma nova e grande galeria. Nas duas 

exposições que montamos, apresentamos alguns dos artistas dina-

marqueses que também colaboraram com a Co-Lab em Copenhaga.

Foi na troca de projectos, como este que realizamos entre Copenhaga e 

LA, que o objectivo principal da Co-lab se tornou num todo completo:

Tivemos a oportunidade de introduzir um número de artistas 

estrangeiros de vários pontos do mundo. Para além dos artis-

tas americanos, mostramos também artistas de Cuba, da Islândia, 

do Japão e da Turquia, os quais contribuiram para trazer visões 

diferentes e um novo espírito artístico a Copenhaga. É com esse 

mesmo espírito que nós lutamos para promover artistas contem-

porâneos dinamarqueses numa perspectiva internacional, propor-

cionando-lhes a oportunidade de expor no estrangeiro e, por con-

seguinte, expandir os horizontes do cenário artístico dinamarquês.

Acabamos de iniciar um novo projecto de intercâmbio entre a Cope-

nhaga e a cidade do México. Em Setembro deste ano, a Co-Lab irá 

montar um vasto conjunto de exposições no Casino Metropolitano 

na cidade do México, onde apresentará 14 artistas contemporâneos 

dinamarqueses, e no mês seguinte, em Outubro, os dois artistas Mexi-

canos, Julieta Aguinaco e Rafael Uriegas, estarão presentes na Co-Lab.

Tal como os nossos projectos anteriores, este irá ser executa-

do com um orçamento mínimo. Todas as diferentes exposições 

que preparamos podem ser melhor caracterizadas como “Pro-

jectos mala”. Por exemplo, nós levamos como bagagem todos 

os nossos trabalhos para as duas exposições em Los Angeles, 

e o mesmo se passa com muitos artistas que expõe na Co-Lab.

Claro que por vezes pode ser bastante frustrante ter de limitar alguns 

dos conceitos da exposição original apenas por razões económi-

cas, mas por outro lado, como depois acabamos por verificar, exe-

cutar uma grande mostra com um orçamento mínimo é uma limi-

tação que pode tornar-se bastante proveitosa e criativa, pois muitas 

Co-Lab. 
expande os horizontes do 
Cenário artístiCo dinamarquês
Marie Kirkegaard
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das vezes requer um envolvimento maior 

de todas as partes na montagem da expo-

sição, com os meios disponíveis à mão. 

Para a próxima exposição no Casino Metro-

politano, todos os artistas participantes terão 

cerca de duas semanas para preparar e instalar 

a exposição na cidade do México, onde eles 

terão, primeiro que tudo, a oportunidade de 

trabalhar especificamente com o espaço e as 

suas obras. Os artistas que iremos apresentar 

nesta mostra são: Anders Brinch, Peter Bonde, 

Jens Robert Jørgensen, Rasmus Rosengaard, 

Oscar Berglund, Tumi Magnusson, Rikke Ben-

borg, Vibe Bredahl, David Dellagi, Sian Kristo-

ffersen, Morten Skrøder Lund e Christian Finne.

É bacharel em História da Arte da 

Universidade de Copenhaga e mes-

trada em Cultura Visual, Departa-

mento de Artes e Estudos Culturais 

da Universidade de Copenhaga. 

Actualmente é Professora Assis-

tente - Departamento de Artes e 

Estudos Culturais e Directora de 

Estudos na Universidade de Cope-

nhaga.

Marie Kirkegaard

O mundo está a mudar a um ritmo cada vez mais acelerado. A mudança de uma 

sociedade industrial para uma sociedade de conhecimento e experiência está 

a desafiar todos os sectores da sociedade. Criatividade e inovação são palavras 

sonantes nos negócios e na política em todo o mundo, embora ainda haja muita 

confusão sobre o que estamos realmente a falar. 

  

O sector criativo constitui um importante sector na economia e está a crescer a 

um ritmo anual notável. Assim, as indústrias criativas tornaram-se rapidamente 

num foco de crescente interesse para os decisores políticos, bem como para o 

sector público e privado.

 

Isto também acontece na Filândia. A primeira estratégia nacional para o desen-

volvimento das indústrias criativas foi realizada em 2007, por escrito, através 

de uma cooperação entre o Ministério do Trabalho e da Economia e o Ministé-

rio da Educação entre outros ministérios. As indústrias criativas, também fize-

ram parte da estratégia de inovação nacional lançada em 2008 pelo Ministério 

do Trabalho e da Economia.

Desafios
Os desafios do sector criativo reflectem-se tanto nas empresas, como na educação e no 

desenvolvimento de actividades. 

Há uma clara falta de interesse, bem como de competências para o empreendedoris-

mo. As empresas existentes são pequenas, com pouco interesse em crescimento. Além 

disso, aos mecanismos de apoio às empresas frequentemente falta a compreensão da 

natureza das indústrias criativas, onde o valor é muitas vezes de natureza imaterial e 

onde os modelos empresariais podem divergir consideravelmente dos 

sectores “tradicionais”.           

Nós não temos uma compreensão suficiente do papel e do impacto do sector criativo 

na economia. Há falta de definições comuns, de métodos de cálculo da importância do 

“CREATIVE INDUSTRIES 

FINLAND”
Presta serviços aos decisores políticos, 
criadores de desenvolvimento e educadores 

Definir o desenvolvimento 

das indústrias criativas

Silja Suntola
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sector, bem como de acrescentar competitividade a outros sectores. 

Responder a estes desafios exige um cruzamento de ideias e coorde-

nação entre os decisores políticos, criadores, empresas, bem como 

outros grupos de interesse. Creio que estes desafios são muito seme-

lhantes em muitos outros países.

Serviços para os criadores e 
decisores políticos
Creative Industries Finland (CIF) foi lançado no início de 2008, 

como um coordenador do programa de desenvolvimento nacio-

nal para o crescimento das empresas e para a internacionaliza-

ção das indústrias criativas entre 2007-2013, um programa diri-

gido pelo Ministério da Educação. Esta iniciativa é administrada 

pelo Lifelong learning Institute (Instituto de Aprendizagem ao 

Longo da vida) da Universidade de Tecnologia de Helsínquia, a 

qual vai fundir-se com a Universidade de Artes e Design de Hel-

sínquia e com a Helsinki School of Economics tornando-se na 

nova Universidade Aalto (anteriormente conhecida também 

como a Universidade da Inovação), a partir do início de 2010. 

A CIF concentra-se no fornecimento de serviços aos criadores/

empreendedores das indústrias criativas, aos decisores políticos, 

bem como aos principais grupos de interesse. Também coordena e 

apoia a realização de 10-20 projectos de desenvolvimento financia-

dos a partir do projecto de desenvolvimento nacional.

Os principais serviços incluem:

Informações: A CIF publica notícias, factos e números sobre as 

indústrias criativas, sobre a economia da Finlândia e a economia 

internacional, bem como endereços para as principais estratégias, 

programas e outros materiais essenciais, principalmente através do 

nosso site e através de newsletters mensais. Para além de prestar 

auxílio na elaboração de políticas e no planeamento de projectos 

estratégicos, esta crescente base de dados é também um ponto de 

partida para o conhecimento de actividades.

Eventos: A primeira conferência CEB (Creative Economy and 

Beyond)  internacional irá realizar-se a 9 e 10 de Setem-

bro, em Helsínquia. A conferência é um marco importan-

te para aumentar a sensibilização da população em geral, 

para reunir decisores políticos, empresas e universidades. 

Apoio a projectos, redes e serviços de comunicação: consultoria, 

desenvolvimento de projectos e workshops em rede são dirigidos 

a criadores e educadores. O objectivo é orientar os projectos de 

desenvolvimento para que eles estejam alinhados/de acordo com as 

estratégias nacionais, bem como apoiar a comunicação e a partilha 

dos melhores estudos e boas práticas.

De economia criativa à sociedade 
criativa?
No futuro, esperamos continuar a fomentar a discussão do papel do 

sector criativo, não só na economia, mas na sociedade como um 

todo. Os dados quantitativos e as análises estatísticas são importan-

tes, mas como sabemos a criatividade é muitas vezes qualitativa por 

natureza e não deve ser desprezada por isso. O mundo está a mudar 

rapidamente e, talvez, uma tarefa importante do sector criativo seja 

questionar-nos e sensibilizar-nos para os aspectos qualitativos e 

quantitativos da sociedade como um todo.

Para mais informações, por favor visite 

http://www.creativeindustries.fi e http://www.ceb.fi ou entre em 

contacto comigo Silja Suntola - silja.suntola@ tkk.fi 

Silja Suntola

É a directora do projecto “Creative Industries Finland”- 

programa realizado em Helsínquia pela Universidade 

de Tecnologia em cooperação com a Universidade de 

Artes e Design e pela School of Economics Small Busi-

ness Center. Em 2010, as três universidades irão fundir-

se na nova Aalto University.

Actualmente, Silja está também a preparar uma tese 

de Doutoramento para a Escola de Administração de 

Empresas/de Negócios da Universidade de Tampere.
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Convidado a destacar neste espaço alguém das artes performativas, es-

colho o Miguel Bonneville pela singularidade da sua prática artística.

O Miguel Bonneville desenvolve a sua actividade atravessando diferen-

tes áreas artísticas, sendo recorrente a abordagem da matéria autobio-

gráfica. No campo da performance, este é um dos traços distintivos do 

seu trabalho. Desde logo, porque esta não é uma prática tão visível em 

Portugal, particularmente por parte de homens.

Num tempo de proliferação e saturação das imagens, o Miguel convo-

ca um repositório imagético ancorado na sua biografia, onde cabem a 

família e os familiares, a infância e o crescimento, a aprendizagem e 

os modelos sociais e culturais. A operação que aplica sobre tudo isto 

conduz-nos a objectos artísticos que sistematicamente destroem e re-

constroem a sua experiência pessoal, interrogando os mecanismos em 

redor da identidade. 

Enquanto fruidor das suas propostas, sou levado a pensar numa estra-

tégia de recusa do esquecimento, pelo resgate incessante da memória 

que o Miguel pratica. Este acto de não alienação da história pessoal, 

remete-me para uma assunção do privado enquanto político, não pela 

exposição pública do que é supostamente privado, mas porque nos for-

mamos no encontro com o outro, podendo-se até inferir um sentido de 

responsabilização nesse acto de intervirmos na história do outro.

O trabalho do Miguel não é da ordem do documentário, ainda que re-

corra a elementos como fotos e entrevistas, a par de múltiplos objectos 

que se constituem enquanto ressonâncias das suas sucessivas metamor-

foses e possibilidades de identidades. A presença do Miguel em palco 

é frequentemente desconcertante, jogando num plano de ambiguidade 

entre uma suposta realidade do momento e a sua encenação, entre a 

espontaneidade do performer e uma calculada persona ou personagem. 

O encontro do espectador com o engendramento das identidades do 

Miguel mais concretiza o eixo da construção, ampliando-o e envolven-

do-nos num jogo especular em que somos interpelados a ficcionar um 

Miguel. Ele resistirá sempre a sê-lo; os seus trabalhos propõem-se en-

quanto fragmentos que não visam uma completude. 

A incursão sistemática na história pessoal enquanto matéria para a cria-

ção não faz dos trabalhos de Miguel Bonneville uma torre inexpugná-

vel. Ao contrário, estamos perante um mundo acessível, intimista e não 

Miguel Bonneville
A ideia e o seu suporte 
por Francisco Camacho

a  r e f e r ê n c i a

intimidativo, onde cabem atmosferas delirantes e sedutoras. Aliás, com 

a pluralidade criativa que o caracteriza, ele também anima algumas das 

noites mais divertidas que andam aí. Procurem-no – e aos outros nomes 

artísticos que adoptou – no cartaz das artes assim como no da animação 

nocturna.

Francisco Camacho
     

MIGUEL BONNEVILLE – Porto, 1985 

Concluiu o Curso de Interpretação na Academia Contemporâ-

nea do Espectáculo, o Curso de Artes Visuais pela Fundação Ca-

louste Gulbenkian e o curso ‘Autobiografias, Histórias de Vida e 

Vidas de Artista’ pelo CIES-ISCTE. 

Colaborou com artistas como António Lago, Francisco Cama-

cho, Carlota Lagido, Rogério Nuno Costa, La Ribot e participou 

em vários workshops nos campos de Dança Contemporânea, 

Vídeo, Escrita Criativa e Artes Visuais. 

Bonneville apresenta performances, instalações e vídeos em ga-

lerias de arte e festivais internacionais, sobretudo os projectos 

‘Family Project’ e ‘Miguel Bonneville’. 

Integra vários projectos musicais, focados no género da música 

electrónica. Em 2006 iniciou o seu projecto a solo: BlackBambi.

Francisco Camacho - Lisboa, 1967

Estudou dança, teatro e voz em Portugal e em Nova Iorque. 

Dançou com vários coreógrafos destacando Paula Massano, 

Meg Stuart, Alain Platel e Carlota Lagido, actuando na Europa 

e nos Estados Unidos. Coreografando desde 1988, os seus es-

pectáculos têm sido apresentados na Europa, América e África. 

Ensina periodicamente em Portugal, colaborando regularmente 

com a Escola Superior de Dança, Danças na Cidade e Forum 

Dança, além de diversos workshops no estrangeiro. É membro 

fundador de EIRA, sua produtora executiva.
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António Conceição nasceu em Macau, tendo vindo estudar para Por-
tugal em 2004 Som e Imagem.
O seu trabalho tem sido desenvolvido em diversas áreas, distinguin-
do-se principalmente no cinema e na música.
Na área do cinema, realizou 5 curtas-metragens de ficção. “O sonho 
dos outros”, “A Justa Morte de Adão”, “Corrida de Cão”, “A Viragem” 
e “Captain Slippers”. Desenvolvendo paralelamente videoclips e pe-
quenos trechos de vídeo.
As suas curtas exibem se de variadas maneiras e propósitos, tendo 
sido seleccionado com um monologo experimental para o festival 
Black and White com a sua curta “O sonho dos Outros”, António 
Conceição apresenta nos um leque de variados tipos de filmes, liga-
dos a ironia, sátira e exposição.
Em 2008 ganhou uma Menção Honrosa e o Prémio Público na 2a. 
edição do Festival 4-40. O filme é uma animação em stop-motion so-
bre o que quer dizer a palavra Viragem. Foi feita em 40 horas e apenas 
com um prato e uma caneta de quadro magnético.
A sua obra mais conhecida é “ O Captain Slippers”. António foi convi-
dado pelo pintor Konstantin Bessmertny para lhe fazer um filme sobre 
uma escultura sua, que tinha sido seleccionada para ir à Bienal de 

SOM E IMAGEM 

António Conceição

Veneza. Então, aproveitando as filmagens que tinham sido feitas em 
volta de uma performance feita pela cidade de Macau, editou e cons-
truiu uma narrativa que não existia, chamada “Captain Slippers and 
the Amazing Flying Machine”. A banda sonora é também feita pelo 
próprio. O filme teve uma recepção enorme por todo o mundo: Nova 
York, S. Francisco, Londres, Paris, Hong Kong, Tóquio. Pois, o pintor 
decidiu que o filme teria de ser parte integrada da peça e ser divulga-
da juntamente com a sua exposição.
Na área da música, António Conceição tem actualmente diversos pro-
jectos em decurso, nomeadamente um projecto de rock, de baladas, 
de música electrónica, de música para publicidade e um projecto de 
bandas sonoras que serão tema principal de uma longa metragem que 
está a realizar actualmente, chamado NO RULE.

Para conhecer melhor o trabalho deste artista poderá procurar no seu 
blog : ibekicos.blogspot.com

Os Olivetreedance foram criados em 2003 por Renato Oliveira (Oli-
veira), membro fundador da banda. Actualmente a banda é compos-
ta por 3 elementos: com Oliver no didgeridoo, Xoben na bateria e 
Gupi na multipercussão, a banda tem vindo a conquistar seguidores 
por todo mundo. Os Olivetreedance brilham não só pela sua pela 
sua originalidade mas também pela qualidade e boa vibração da sua 
música; uma fusão de música tribal com música de dança, que não 
deixa ninguém indiferente.

Ao contrário das outras bandas, os Olivetreedance adaptam-se a vá-
rios tipos de gosto e estilo, sendo possível assistir às suas actuações 
em todo o tipo de Festivais de Música e Dança um pouco por todo o 
Mundo, desde da Europa até ao Brasil, e também na Índia. Premiados 
várias vezes, tendo já ganho este ano o prémio Rock Rendez Wor-
ten com a melhor música na categoria “Outros”, os Olivetreedance 
editaram 2 cd’s single de forma independente, sendo o mais recente 
“Where´s da Peace”, de 2008. 

MÚSICA

Olivetreedance à volta pelo Mundo

Ainda em Outubro deste ano, os Olivetreedance irão lançar um EP 
com a colaboração da Optimus Discos.

Envolvidos numa aura diferente, com o instrumento didgeridoo em 
destaque, os concertos deste grupo não são apenas um espectáculo 
musical, mas também visual e cultural. O género musical da banda 
poderá classificar-se de música de dança bio natural, que em combi-
nação com a inspiração futurista das máquinas sonoras contemporâ-
neas, se revela numa dimensão pluridisciplinar, que influencia todos 
à sua volta. Uma banda internacional que começa a conquistar o 
seu País e que representa uma proposta alternativa paras as pistas de 
dança do futuro. 
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Mariana Baldaia nasceu em Coimbra em 1985,  num ambiente  familiar 
que desde sempre incentivou a sua criação e inspiração artística.
Actualmente é finalista do curso de Design de Comunicação na Escola 
Superior de Artes e Design, em Matosinhos. Durante o curso participou 
no programa Sócrates, no Rio de Janeiro, pela Pontifícia Universidade 
Católica e no programa Erasmus, em Dublin, pelo National College of 
Arts and Design, destacando–se sempre como uma artista extremamente 
talentosa, inovadora e pouco convencional.
Durante o seu percurso académico foi desenvolvendo o que antes era 
visto como um hobbie, a fotografia, e que hoje é indissociável do seu 
trabalho como designer. 
É a fotografia que nos chama a atenção para o seu trabalho. A sua pri-
meira “aparição” aconteceu na exposição “Chamadas Fotográficas”, em 
2007, no Silo, coordenada por Andrew Howard, exposição essa virada 

FOTOGRAFIA 

“Retrato de Minha Mãe” 
de Mariana Baldaia

para o novo mundo tecnológico das telecomunicações. O objectivo era 
o de mostrar como fotografias espontâneas, tiradas com o telemóvel, 
poderiam resultar num belo trabalho. 
Em 2008 Baldaia desenvolve um trabalho na Clínica de desintoxicação 
do Outeiro, com a colaboração de Joana Mexia Alves, procurando  ex-
por  a dificuldade em começar uma nova vida, através de uma lingua-
gem  muito própria e surrealista.
O seu trabalho é reconhecido no Festival Black & White 2009, orga-
nizado pela Universidade Católica do Porto, sendo a vencedora do 
prémio do público com o trabalho “Retrato de Minha Mãe”. É neste 
trabalho que se destaca como uma artista diferente de todas as outras, 
escolhendo a sua mãe como modelo, para mostrar o seu carácter van-
guardista mas também onírico.

Mariana tem vindo a desenvolver trabalhos que poderão ser vistos no 
seu blog: www.findingneverland-arts.blogspot.com

CULTURA -Tudo o 
que é preciso saber
«8ª Edição» 

Publicação Relevante

> Dietrich Schwanitz
Editora: Publicações 
Dom Quixote
Número de páginas: 576

Este é um livro para aqueles que querem ter uma relação viva com a cultura. 
O conhecimento viu-se muitas vezes espartilhado por fórmulas e barreiras, e 
afastou-se do seu trabalho mais útil, que é enriquecer as nossas vidas e aju-
dar a conhecermo-nos melhor. Como é que surgiram a sociedade moderna, 
o Estado, a ciência, a democracia ou a administração? Que disse Heidegger 
que não soubéssemos já? Porque é que Dom Quixote, Hamlet, Fausto, Falstaff 
ou o Dr. Jekyl e Mr. Hyde são figuras tão conhecidas? Este livro aborda tam-
bém episódios remotos e centrais do Antigo e Novo Testamento, a emergência 
dos Estados e a epopeia da modernização, as revoluções e a democracia; a 
evolução da Literatura, a Arte e a Música através das suas grandes obras; o 
desenvolvimento da Ciência e da Filosofia, o campo de batalha das ideologias, 
cosmogonias e teorias, mas também a educação que dão os livros, os colégios 
ou as universidades, os jornais e os foros de opinião.
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Sendo 2009, o Ano Europeu da Inovação e Criatividade, a Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde pretende, nesta sua 6ª 

Edição, assumir-se como um evento de referência no sentido de promover a criatividade enquanto motor de inovação e factor de 

desenvolvimento social e económico. 

Promovida pelo Município de Vila Verde, através da PROVIVER EM e com a colaboração do Instituto Português da Juventude/De-

legação Regional do Norte, da Fundação da Juventude e da Associação D’Arte, esta iniciativa dirigida a todos os jovens criadores 

tem tido, desde 1999 (1ª Edição), um percurso de crescente afirmação, contribuindo significativamente para o incremento cultural 

do Concelho e da Região, assim como para a promoção de jovens artistas num contexto nacional e internacional.

A 6ª Edição, a decorrer de 4 a 18 de Julho, pauta-se por um carácter diferenciador e irreverente em relação às anteriores edições. 

O espaço de acolhimento e exposição terá como eixo central o “Espaço ACF-Parque da Praça do Município”, alargando-se a outros 

locais como a Biblioteca Professor Machado Vilela, assim como as principais Praças do centro urbano: a Praça do Município, a de 

Stº António e a da República.

BIENAL INTERNACIONAL 
DE ARTE JOVEM DE VILA VERDE

NO ANO EUROPEU DA 
INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

Esta Bienal compreenderá duas exposições, a das obras a Con-

curso (cerca de 60 obras seleccionadas das 136 apresentadas a 

concurso) e as obras do artista convidado, o pintor Luís Coque-

não, bem como uma Mostra de Arte Digital cuja organização 

conta com a colaboração da Universidade do Minho, através do 

Mestrado em Tecnologia e Arte Digital e uma Exposição Didácti-

ca de Arte Contemporânea, da Fundação de Serralves. 

A Casa do Conhecimento enquanto primeiro e mais inovador 

projecto nacional nas áreas da informação e formação no âmbi-

to da era digital, terá também lugar de destaque, através de um 

Espaço-Mostra. 

Outros apontamentos, como é o caso da iniciativa “Criar em Vila 

Verde” protagonizada por artistas de renome, invadirão as Praças 

já mencionadas.

Estará também patente o projecto “Bienal na Escola”, que resulta 

de uma exposição de trabalhos elaborados pelas Escolas de Vila 

Verde ao longo ano lectivo 2008/09 e que tem como objectivo 

promover o desenvolvimento artístico das crianças e jovens do 

concelho e contribuir para a formação de novos públicos.

Os grandes desafios desta Edição serão a aposta na descentraliza-

ção e internacionalização do evento e no alargamento da rede de 

parcerias. Para o efeito, contámos com a participação institucio-

nal das principais Fundações do País e de outras entidades regio-

nais e nacionais com responsabilidades nas áreas da educação, 

da cultura e do desenvolvimento económico.

A saber:

- Grande Prémio da Bienal foi atribuído à obra “Hillneapólis, pin-

tura do jovem artista Gonçalo André Frade Dias, de Massamá-

Lisboa:

- Prémio Jovem Revelação foi atribuído ao jovem Miguel José Pe-

reira dos Santos, de Vila Nova de Gaia, com o trabalho “Espelho 

Negro” e “The Fields”.

Menções Honrosas:

- “Mutação por exposição II”, de Tiago José da Silva Bastos Jordão 

da Cruz – Porto; 

- “Frigideira com instruções”, de Ana Isabel Carvalho Morais – 

Parede; 

- “Encontros e Desencontros”, do Curso de Soldadores da Escola 

Profissional de Vila Verde – Vila Verde;

- “Pedais”, de Rui Manuel Gomes Vieira – Maia;

- “O Caminho”, de Cristina Maria Troufa Moreira – Vila Nova de 

Famalicão; 

- “S/ Título”, de Frederico Alexandre de Ramires Ventura – Belas; 

- “Inabitável #6”, de Ana Isabel Pais de Oliveira – Arcozelo.

www.bienalvilaverde.com
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O Muuda é um pequeno espaço multicultural, situado na 

rua do Rosário, no Porto.

Tem como fundadoras 3 sócias: Ana Rita Cameira, Joana 

Carravilha e Gila Mendes. 

Procedentes de áreas profissionais distintas, estas 3 jovens 

empenham-se no sucesso de um projecto que conjuga dife-

rentes âmbitos e propósitos, e que hoje se revela um enorme 

êxito.

A ideia surgiu da necessidade de criar algo diferente, algo 

novo, ainda não existente na cidade do Porto, que pudesse 

alargar o campo de escolha dos públicos. O local escolhi-

do foi uma rua transversal às galerias de Miguel Bombarda, 

expondo assim o carácter cultural do espaço. Muuda, como 

a própria palavra indica, tem como objectivo a constante 

mudança, a promoção e o abrigo de todos os talentos e áre-

as criativas, expondo peças e projectos de variados artistas. 

Entre eles encontramos criadores nacionais de moda (como 

Ana Salazar e Nuno Baltazar), diversas peças criativas de 

design e bijutaria e ainda uma área dedicada aos sabores. 

Integrado na programação cultural de Miguel Bombarda, 

este espaço oferece ainda exposições de pintura, fotografia, 

ilustração, escultura e média.

Hoje ligado à empresa Who, Creative Talents Agency, o 

Muuda desenvolveu o seu leque de exposições, acolhendo 

artistas conceituados como Daniel Moreira, André Maga-

lhães e Caciano Ferraz. 

Sempre fundindo estas diversas áreas, o espaço desenvolve 

também uma programação constante de worshops e cursos 

de diversos temas: aprende-se a pôr música, fazer bijutaria, 

fotografia digital, sushi, pão-de-ló, tricot, patchwork, origa-

mi e reciclagem de roupa. Mas também se trabalham os sa-

bores italianos e o aconselhamento de imagem.

ABERTO DE SEGUNDA A SÁBADO.

Muuda
sinónimo de 
Arte,  Design e Sabores

www.muuda.com

Patrícia Iglésias é tanto designer como joalheira.

Nasceu no Porto a 24 de Outubro de 1977. Os seus pri-

meiros passos na área da joalharia começaram em 1992 

na escola Secundária Soares dos Reis. Em 2000 formou-se 

na Faculdade de Belas Artes do Porto, no curso de Escul-

tura, e em simultâneo frequentou o curso de Joalharia, no 

Centro de Joalharia do Porto, onde mais tarde leccionou. 

Foi também  professora na Escola Artística Soares dos Reis.

Participou em diversos workshops, dirigidos por nomes 

como: Filomeno Pereira de Sousa, Sabine Hauss, Harold 

O’Conner e Otto Kunzeli.

Freelancer desde 2000, já participou em inúmeras expo-

sições e concursos em Portugal e no estrangeiro – Milão, 

Roterdão e Barcelona, e tem desenvolvido diversos traba-

lhos na concepção e no design da Joalharia e Bijutaria, 

colaborando com algumas empresas como Splendoro, 

Parfois, Flamingo.

Em 2006 faz um estágio de 2 meses em Nova Iorque , na 

empresa de joalharia I.T.S. Design (colaboradores do joa-

lheiro americano David Yurman) e em 2007 vai para São 

Paulo, fazer uma pós graduação em design estratégico, 

onde estuda no instituto IBGM identificando gemas de cor 

e diamantes. 

Recebeu um primeiro prémio no concurso de criativida-

de “Fabricarte”, em Matosinhos, uma Menção Honrosa 

no concurso “25…anos, artistas, obras, Abril”, escola de 

Joalharia Engenho e Arte, Porto, e foi seleccionada pelo 

concurso “Jovens Criadores”.

Em 2009 lança a sua marca de jóias, IGLEZIA.

Uma marca percebida no mercado através da expressão, 

uma linha de jóias que pretende criar significados e marcar 

momentos.

As suas jóias falam, respiram, protegem, transportam, en-

volvem... são espelhos da alma.

www.iglezia.com

jóias Iglezia
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Ao prémio - que consiste na atribuição de uma bolsa de via-

gem de cinco mil euros, para a melhor proposta de viagem 

de investigação apresentada - candidataram-se este ano 30 

projectos de arquitectos inscritos na Ordem. Cristina Salva-

dor foi a grande vencedora com a proposta intitulada “Diário 

do Deserto - Namibe 2009”, obteve a unanimidade do júri.

Atribuído anualmente, este Prémio pretende homenagear e 

perpetuar a memória do arquitecto Fernando Távora.

www.oasrn.org/cultura/php

Cristina Salvador 
Vence Prémio 
Fernando Távora

Este ano realizou-se a 8ª edição do Prémio Fidelidade Mundial 

Jovens Pintores que fica para a história, como sendo a mais 

concorrida de sempre, com mais de 6 mil participantes. Após 

a selecção de candidatos, Tiago Baptista, de 23 anos de idade, 

licenciado em Artes Plásticas pela Escola Superior de Artes e 

Design das Caldas da Rainha, sagrou-se vencedor com a distin-

ção máxima atribuída pelo júri e o prémio monetário de 7500 

euros. Este montante possibilitará “mais visibilidade ao meu 

trabalho, permitindo-me focar no meu trabalho sem ter preocu-

pações monetárias”, refere o vencedor.

O Prémio Fidelidade Mundial Jovens Pintores foi criado no ano 

de 1990 com a finalidade de incentivar os jovens artistas no 

âmbito da pintura e de dar a conhecer jovens talentosos. É um 

concurso bienal de inscrição gratuita destinado a artistas resi-

dentes em Portugal, com idades compreendidas entre os 23 e 

os 30 anos. 

www.fidelidademundial.pt

Prémio 
Jovens Pintores 
Fidelidade Mundial

O prémio EDP Novos Artistas é uma iniciativa da Fundação 

EDP que já vai na sua 8ª edição. Este prémio é dirigido a 

artistas portugueses, residentes ou não no nosso país, e a 

artistas estrangeiros que residam em Portugal. 

De entre os mais de 450 candidatos concorrentes deste ano, 

o Júri Internacional nomeou como vencedor Gabriel Abran-

tes. No seu trabalho destaca-se a habilidade para a criação 

de universos narrativos empregando uma diversidade de lin-

guagens contemporâneas.

O prémio EDP Novos Artistas foi instituído no ano 2000, 

sendo a sua atribuição bienal a partir de 2005. Este prémio 

tem como objectivo reforçar o apoio à nova criação e à pro-

moção dos valores da arte contemporânea.

www.edp.pt

Fundação EDP
premeia artistas portugueses

Edgar Martins, 31 anos, fotógrafo nascido no Alentejo e a viver 

em Londres desde o final dos anos 90, foi o vencedor da 5ª 

edição do Prémio BESPhoto deste ano, premiado com 250 mil 

euros.

O prémio BESPhoto, promovido pelo Banco Espírito Santo 

(BES), em parceria com o Museu Colecção Berardo, tem como 

objectivo premiar artistas portugueses ou artistas estrangeiros 

residentes em Portugal que, em determinado período, tenham 

exibido trabalhos no ramo fotográfico.

O vencedor Edgar Martins foi seleccionado pela exposição 

“Topologies”, exibida no Centro de Artes Visuais em Coimbra. 

O prémio BESPhoto é um dos prémios mais relevantes e de 

maior prestígio ao nível da arte contemporânea em Portugal. 

www.bes.pt/sitebes/ams

Edgar Martins 
vence a 5ª edição do 
Prémio BES Photo 2009
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Crédito
Arte

As inscrições decorrem até ao dia 2 

de Outubro de 2009. 

www.zon.pt/premio

Acredito 
na Arte para 
valorizar o meu património  
Pintura, escultura, peças de design 

e até mesmo fotografia, a arte não 

tem limites para valorizar o seu 

património.

E porque investir com rentabili-

dade e segurança é também uma 

arte, criámos o Crédito Arte, des-

tinado a financiar a aquisição de 

obras de arte com condições van-

tajosas.

A partir de 1000 Euros de financia-

mento e por um período mínimo 

de 6 meses, sem burocracias nem 

justificações, escolha a sua forma 

de expressão artística e junte o útil 

ao agradável. 

Valorize o seu património.

http://www.banif.pt

Prémios e

Concursos

Curtas na Rede
A Fundação da Juventude associa-se, 

uma vez mais, ao Concurso Curtas na 

Rede, uma iniciativa da Junta da Ga-

liza, com o apoio do Eixo Atlântico. 

Nesta edição, os participantes terão a 

oportunidade de explorar a fundo os 

géneros cinematográficos, apresen-

tando uma curta-metragem que não 

poderá exceder os 5 minutos de dura-

ção, de temática livre, cingindo-se aos 

seguintes géneros: curtas-metragens 

de ficção, de animação, experimentais 

e documentais. Podem também con-

correr com cápsulas, que são trabalhos 

de duração não superior a 3 minutos, 

que acolhem as expressões audiovi-

suais não contempladas nas curtas-

metragens. Existe, de igual modo, a 

modalidade microfilme, que permite a 

apresentação de trabalhos com temá-

tica e género livres, realizados com a 

câmara do telemóvel, sem nunca ex-

ceder os 30 segundos de duração. Os 

trabalhos tem que ser enviados até dia 

10 de Setembro de 2009. 

+ info: www.curtasnarede.es 

LANDART
A vila de JiuXian na China, vai re-

ceber uma residência com artistas 

de todo o mundo que durante 30 

dias vão, debater a importância da 

arte no mundo actual e no ama-

nhã, potenciando a sustentabili-

dade e o turismo cultural na zona, 

bem como a inovação e bem estar 

dos habitantes desta vila milenar. 

Inscreve-te em artistlevel.org e 

poderás ser um dos artistas se-

leccionado para te juntares a ou-

tros  de renome internacional. As 

despesas de deslocação, estadia 

e alimentação, estão incluídas.

Inscrições na artistlevel.org até 8 de 

Setembro. Comunicação de resulta-

dos até  16 de Outubro.

Bolsas EEA 2009
Concurso para Atribuição de 

Bolsas de Doutoramento Indi-

viduais 2009
A Fundação para a Ciência e a Tec-

nologia (FCT) abriu concurso para fi-

nanciamento de bolsas individuais de 

doutoramento. Estas bolsas destinam-

se a licenciados, mestres ou detentores 

de outro grau académico, que sejam 

aceites para doutoramento em univer-

sidades portuguesas ou estrangeiras. 

As bolsas serão financiadas pelo Pro-

grama Operacional Potencial Huma-

no do QREN Portugal 2007-2013 e 

por verbas do Orçamento de Estado 

do MCTES. 

O concurso está aberto entre 27 de 

Abril e 1 de Setembro e terá dois ci-

clos de avaliação. www.alfa.fct.mc-

tes.pt/apoios/bolsas/concursos

Apoio a Jovens 
Investigadores em 
Estudos de Arte
A Fundação Gulbenkian abriu um 

concurso para jovens investigadores 

que apresentem já um currículo signi-

ficativo mas que ainda não se encon-

trem totalmente inseridos em estrutu-

ras profissionais nas áreas de Estudos 

de Arte, concebendo subsídios a um 

máximo de dois projectos de investi-

gação. 

Este programa será objecto de con-

curso anual, devendo as candida-

turas ser apresentadas até 30 de Se-

tembro.

O Prémio Zon 
Criatividade em 
Multimédia 
Um concurso multidisciplinar que 

abrange áreas tecnológicas e de pro-

dução de conteúdos.

Os prémios monetários são bastante 

chorudos e a competição envolve ain-

da a atribuição de bolsas para os EUA

Aplicações adequadas a ambientes 

multimédia, conteúdos multimédia e 

curtas-metragens são as três categorias 

a concurso.

Podem candidatar-se projectos na 

área de tratamento de média, como 

edição, publicação e visualização, ou 

até aplicações de uso em rede, como 

redes sociais. No que diz respeito aos 

conteúdos, há também uma panóplia 

de possibilidades, tendo sempre por 

base os elementos multimédia e a in-

teractividade.

As curtas-metragens podem ter até 10 

minutos no máximo.

Ao nível global, este prémio tem o va-

lor anual de 200 mil euros e assume-

se, por isso, como o maior prémio 

monetário atribuído em Portugal,a 

competição envolve ainda a atribui-

ção de bolsas para os EUA.

Ao trabalho classificado em primeiro 

lugar em cada categoria são atribuídos 

50 mil euros e uma bolsa com estadia 

temporária na Universidade do Texas, 

em Austin, nos EUA.

O melhor trabalho de entre os vence-

dores das três categorias é o vencedor 

absoluto do “Prémio ZON Criativida-

de em Multimédia” e recebe o Grande 

Prémio no montante adicional de 50 

mil euros.

A iniciativa destina-se sobretudo à 

população universitária e aos jovens 

recém-licenciados.
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