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Carlos Abrunhosa 
de Brito
Presidente do Conselho 
de Administração

nota de abertura

Hoje, fazemos chegar até vós, esta 5ª edição da Revista Fábrica 

de Talentos, a primeira a ser pensada, criada e produzida integral 

e fisicamente no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos. Volvidos 

cinco meses após a inauguração por Sua Excelência o Presidente 

da República, o trabalho da Fundação da Juventude, da sua equipa 

está no terreno liderando projectos, acolhendo propostas, apoiando 

ideias e iniciativas locais, regionais, nacionais e internacionais, 

da autoria  de jovens criadores em múltiplos campos artísticos.

Venham até nós. Apresentem os vossos projectos. 

Nós estamos aqui para vos apoiar na fase inicial de 

carreira ou consolidação do projecto de negócio.

i&dNota de
Abertura
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Concerto

Quarteto 
de Cordas 
de Matosinhos 

Entidade Organizadora: 

C.M. de Matosinhos 

Local: Cine Teatro Municipal 

Constantino Nery, Matosinhos

Contactos: +351 229 392 320

“Um Cenógrafo 
no Museu”
Entidades 

organizadoras: 

FITEI e Fundação da Juventude

Local: Palácio das Artes 

– Fábrica de Talentos, Porto

Contacto:+351 222 022 380

Bienal Portugal 
Arte 2010
Entidades 

organizadoras: 

Câmara Municipal de 

Grândola; Câmara Municipal 

de Lisboa e Associação 

Portugal Artes

Local: Grândola 

Contactos: +351 269 450 000

Festival

Optimus 
Alive!

Festival

Marés 
Vivas

08
jul

15
jul

1
jun …

18
… jun

Cineclube 
de Faro
sessões de 
cinema no IPJ
Entidade organizadora: 

Cineclube de Faro

Local: Auditório da Direcção 

Regional do Algarve 

do IPJ, Faro

Contacto: 

+351 289 827 627 

Exposição 
de Pintura 

Lucília Martins
Entidade 

organizadora: 

Câmara Municipal de 

Gondomar - Pelouro da 

Cultura / Arquivo Nacional

Local: Sede da 

ARGO - Associação 

Artística de Gondomar

Contacto: +351 224 644 784

10
jul

17
jul

22
mai... 

19
...jun

27
mai

30
jun

  Sextas 
Culturais 2010… 

animam Águeda!
Entidades 

organizadoras: 

Município de Águeda e 

d’Orfeu Associação Cultural

Local: Águeda 

Contacto:  +351 234 610 070  

FEST 
Festival 
Internacional 
Cinema Jovem
Entidade 

Organizadora: 

Fest - Associação Cultural

Local: Espinho

Contacto: fest@fest.pt

Exposição 
Realidade 
VS Ficção
Entidades

Organizadoras: 

ArtistLevel e Fundação 

da Juventude

Local: Palácio das Artes 

– Fábrica de Talentos, Porto

Contacto: +351 222 022 380

20
jun...

27
...jun

fev...

...jul

1
jun...

31
...dez

a a

Entidade organizadora: 

Everything Is New 

Local: Passeio Marítimo 

de Algés, Oeiras 

Contacto: 

+351 213 933 770

até... 

11
jun

08
jul …

28
… jul

festivais de verÃo festivais de verÃo 

Workshops 
 

Entidade 
organizadora: 

ANJE - Associação Nacional 

de Jovens Empresários 

em parceria com a 

Fundação da Juventude

Local: Évora - Feira 

do Empreendedor

Contacto: +351 223 393 530

29
jun

Entidade 

organizadora: 

Pelouro da Cultura 

da Câmara Municipal de V.N. de 

Gaia, Gaianima e Portoeventos

Local: V.N. de Gaia

Contacto: +351 220 910 400 

ou +351 229 389 978 
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Festival

Paredes 
de Coura

Festival

SW tmn
 Sudoeste 2010

28
jul

04
ago

Exposição 
de Fotografia
“Um dia 
pergunto o teu 
nome”
Entidade 

organizadora: FNAC

Local: FNAC Madeira 

31
jul

08
ago

até... 

21
jun

a

Entidade organizadora: 
Fundação da Juventude
Local: 
Palácio das Artes – Fábrica de Talentos
Largo de S.Domingos, Porto
Contacto: 
+351 222 022 380

Entidade organizadora: 
Fundação da Juventude
Local: 
Palácio das Artes – Fábrica de Talentos
Largo de S.Domingos, Porto
Contacto: 
+351 222 022 380

Últimas  
quintas-feiras 
do mês

Últimos 
sábados 
do mês

Entidade 

organizadora: 

Música no Coração

Local: Zambujeira do Mar

Contacto: +351 210 105 700

www.tmn.pt/swtmn2010.html
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GINA
RIUS
Entidade organizadora: 

Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira

Local: Centro Histórico 

de Santa Maria da Feira

Contacto: +351 256 370 800

27
mai... 

29
...mai

Música
Festival de 

Música da Maia
Entidade organizadora: 

Câmara Municipal 

da Maia

Local: Auditório 

Municipal Venepor, Maia

Contacto: +351 229 408 643

até... 

29
mai

Entidades organizadoras: 

Ritmos e Everything Is New

Local: Praia Fluvial, Paredes de Coura

Contacto: +351 251 781 096

www.paredesdecoura.com
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Feiras Francas
Foi no passado dia 27 de Fevereiro que a Fundação da Juventude 

acolheu no seu Palácio das artes - Fábrica de Talentos a 1ª edição 

das Feiras Francas, com enorme adesão e com resultados comerciais 

surpreendentes.

estiveram presentes nesta 1ª edição vários artistas/criadores de todo 

o país, representando as mais variadas áreas.

Da música ao gourmet, passando pela pintura, dança, escultura, 

No dia 11 de Dezembro de 2009, o Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos foi inaugurado pelo Presidente da República, 

Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva.

Tendo em vista a utilização em pleno deste novo Centro de 

Recursos Criativos pelos jovens e por toda a Comunidade Artística, 

nacional e internacional, a Fundação da Juventude apresenta aqui 

algumas das Actividades que marcaram esta primeira temporada de 

experimentação de mercado.

Palácio das Artes
Fábrica de Talentos
O S  P R i m e i R O S  6  m e S e S  D e  A C T i v i D A D e  R e S i D e N T e

design, artefactos têxteis, fotografia, publicação e alimentação, o 

público pôde ter contacto com alguns dos melhores exemplos do 

que se faz em Portugal, no domínio geral das indústrias criativas.

a 2ª edição coincidiu com o Dia  nacional dos centros Históricos e 

Dia internacional do Teatro , iniciando-se portanto a programação do 

dia 27 de Março nessas comemorações. Para o efeito, a companhia 

de Teatro estaca Zero apresentou uma performance baseada na mais 

recente produção 10X10, 2/3 actores, performance/mo...nologo 

com a duração de 10 minutos, em espaços distintos do Palácio, 

seguindo-se a participação da sociedade Onírica de Teatro amador 

Orgânico - s.O.T.a.O - grupo de teatro académico do instituto de 

ciências Biomédias abel salazar, o centro de Dança do Porto, 

artes em Família, cheche e aparece, concerto de Guitarra, Viola e 

Violoncelo, entre outros. Às portas do dia da Liberdade e finalmente 

chegados os dias de Primavera, novos projectos artísticos, literários 

e design marcaram presença na terceira edição das Feiras Francas 

sob o conceito “Paixão e revolução”, que serviu de mote aos 

criadores e de inspiração para a apresentação dos seus trabalhos. 

Livrarias independentes e editoras emergentes ocuparam um novo 

espaço exclusivamente dedicado à venda de publicações e à leitura. 

Design de produto, moda e mobiliário, continuaram de pé firme nas 

Feiras Francas, um projecto também de portas abertas à música e à 

experimentação performativa. 

a Feira Franca de Maio está agendada para o dia 29 e terá como tema 

central “id.PT”. as próximas edições deste projecto, de grande valor 

m A R i A  G e R A l D e S

D i R e C T O R A  G e R A l
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LOJa LOBO TasTe - PaLáciO Das arTes
a Loja Lobo Taste - Palácio das artes abriu no passado dia 23 de 

abril.

Pela mão de Paulo Lobo este espaço Loja tem à venda algumas das 

suas criações.

Os conceitos redesign ou contemporany craft estarão bem patentes 

neste espaço, pegando nas peças originais dando-lhes uma nova 

dimensão, desenhando coisas novas. 

cOnFerência MicHaeL sanDOVaL
a Fundação da Juventude e a Yellowtail creative consulting com o 

apoio mecenático da Fundação Millenium BcP, organizaram uma 

conferência com o argumentista americano Michael sandoval, numa 

clara aposta em apresentar novos olhares para o cinema e a cidade 

do Porto, estudantes de cinema, a projectos de multimédia e de 

animação, a críticos e argumentistas. Foram identificadas e rasgadas 

várias janelas de oportunidades que a todos tocou positivamente, 

esperando-se novos e fortes projectos a breve prazo.

exposição que se pautou de grande sucesso, quer pelo número 

de visitantes quer pelo volume de venda. alexandre rola e 

sónia arrepia também mostraram os seus trabalhos aos visitantes 

do centro Histórico do Porto. Outras exposições estão já na 

calha do Palácio das artes - Fábrica de Talentos - vide agranel. 

resTauranTe DOP
O restaurante DOP do chefe rui Paula abriu as suas portas, no 

edifício do Palácio das artes - Fábrica de Talentos. um espaço 

moderno e acolhedor, capaz de gerar experiências gastronómicas 

exaltantes num ambiente familiar e ao mesmo tempo intimista.

Mantendo o mesmo conceito gastronómico de cozinha de autor, 

Rui Paula criou três menus específicos: Menu Douro, Menu Artes e 

Menu Mar. a localização do restaurante, em plena zona histórica, 

classificada como Património Mundial, é um desafio que nos enche 

de responsabilidades. a nossa ambição é fazer do DOP um espaço 

de referência, podendo, dessa forma, contribuir para a revitalização 

desta área nobre da cidade.

criativo e económico, serão também realizadas no último sábado de 

cada mês, esperando continuar a acrescentar volume e valor às mais 

de 5000 pessoas que nos visitaram até aqui.

eXPOsições
a Galeria é um espaço inovador, representando o que de mais 

contemporâneo se faz a nível nacional, apoiando e divulgando uma 

nova geração de artistas. este espaço conta com uma programação 

variada e actual, representando também uma porta de entrada 

de excelência para o Palácio das artes – Fábrica de Talentos. 

Vários foram já os jovens que iniciaram aqui um novo ciclo, 

Teresa Fontes apresentou-se ao público pela primeira vez, numa 

visite-nos em www.fjuventude.pt

inscreva-se no nosso site para receber 
a nossa newsletter electrónica. 

Piano de cauda

Doação da escola de música Silva monteiro



8

o s s i e rD a r t i g o  d e  f u n d o

Portugal Criativo
Para encontrar uma resposta a esta questão, especialistas nacionais e internacionais na área das
indústrias Criativas, políticos, artistas, empresários, gestores e jornalistas reúnem-se no Porto,
nos dias 24 e 25 de maio, numa plataforma internacional denominada Portugal Criativo@Porto2010.

Até Onde Portugal Pode ser Criativo?

O evento, um conceito desenvolvido pela aDDicT e pela Fundação 

da Juventude, com a parceria especial da unicer, pretende mostrar 

e celebrar as tendências do sector, que se encontra em franca as-

censão.

Portugal criativo@Porto2010 divide-se em vários formatos e espaços 

da Baixa e centro Histórico do Porto - Património da Humanida-

de. Para as Conferências, Seminários e Conversas está confirmada 

a presença de convidados vindos de quatro continentes diferentes, 

incluindo Lord smith of Finsbury, ex-ministro da cultura, Media e 

Desporto (1997-2001) ou Evan Roth, do Graffiti Research Lab, dos 

estados unidos, que irá orientar as masterclasses. 

Paralelamente e integrado neste conceito, está um projecto de arte de 

rua, que tem como modelo o projecto “urban Play” criado por scott 

Burnham (director criativo com experiência internacional em diver-

sos projectos, incluindo design e urbanismo) em 2008 em amester-

dão, Holanda, em colaboração com a Droog Design. O objectivo 

proposto é a transformação do centro Histórico do Porto num “Bair-

ro criativo”. Pretende-se revolucionar a forma como ideias criativas 

são criadas e partilhadas no contexto da cidade. O desafio lançado 

aos participantes é simples: desenhar e projectar algo que melhore 

as vidas das pessoas no Porto. ao longo de duas tardes, designers, 

arquitectos e outros criativos portuenses, coordenados por aquele 

comissário britânico, vão expressar a sua criatividade em espaços 

públicos, “utilizando como suporte para as suas criações a produ-

ção de prototipagem rápida”. esta iniciativa apoiada no âmbito do 

Programa de acção para a reabilitação urbana do eixo Mouzinho/

Flores, coordenado pela Porto Vivo, sru, sociedade de reabilitação 

urbana da Baixa Portuense, s.a.

a Fundação da Juventude alia-se a este grande evento através do 

seu equipamento cultural “Palácio das artes – Fábrica de Talentos”. 

contamos com a presença de todos.

Sobre os organizadores:

ADDiCT agência para o Desenvolvimento das indústrias criativas, 

com sede no Porto, nasceu, em Outubro de 2008, no seguimento do 

documento “Desenvolvimento de um cluster das indústrias criativas 

na região norte - estudo Macroeconómico”. a aDDicT constitui-se 

como plataforma que, através do conhecimento, informação, pro-

moção e coordenação do sector das indústrias criativas, contribui 

para o desenvolvimento do empreendedorismo e da economia cria-

tiva.

Fundação da Juventude com sede nacional no Porto e Delegações 

nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, algarve e Madeira, foi criada 

há 20 anos. É particularmente activa no âmbito da inovação, cria-

tividade, educação, empregabilidade e coesão social em relação 

aos públicos juvenis, com equipamentos, infra-estruturas e projec-

tos ou programas próprios. no domínio da criatividade e inovação, 

destaca-se o “Palácio das artes – Fábrica de Talentos” e a revista 

“Fábrica de Talentos”.

UNiCeR Tendo-se desenvolvido ao longo de quase um século como 

empresa cervejeira, o Grupo unicer apresenta-se hoje como pro-

dutor e distribuidor de bebidas. Os seus programas de responsabi-

lidade social poiam a implementação dos princípios do desenvol-

vimento sustentável como parte activa da solução, promovendo o 

desenvolvimento mais justo e equitativo em todas as suas vertentes: 

crescimento económico, protecção ambiental e bem-estar social. 

são a entidade co-organizadora do Prémio nacional das indústrias 

criativas.



9

Do s s i e r
a r t i g o  d e  f u n d o

25 de Maio, 2010

Para mais informações:
www.portugalcriativo.pt

“A criatividade é agora tão importante na educação como a literacia e ambas deveriam 

ser tratadas com a mesma dignidade”

sir Ken robinson (escritor britânico e autoridade mundial na área da educação), 2006

A criatividade como desafio para
a europa do século  XXi

Da ousadia do impossível à simplicidade de invenções como o clip ou o post-it, o poten-

cial criativo humano há muito que é objecto de curiosidade e análise. nos últimos anos, 

a discussão tem girado sobretudo em torno do valor da capacidade para conceber, criar 

e inovar e começam a proliferar os estudos identificando as Indústrias Criativas como 

factor de desenvolvimento económico.

 

a criatividade e a inovação entram agora na agenda política como uma aposta estratégi-

ca regional e local para o século XXI, face aos desafios colocados no contexto da globa-

lização e ao desenvolvimento exponencial das novas tecnologias. a inglaterra esteve na 

vanguarda da adopção de um plano estratégico nacional de apoio às indústrias criativas 

e o seu modelo já inspirou outros países. ainda no mês passado foi publicado o Livro 

Verde da comissão europeia “realizar o potencial das indústrias culturais e criativas”, 

no âmbito de um plano de reconversão de um dos sectores mais dinâmicos da europa, 

que apresenta um índice de crescimento superior aos restantes sectores da economia e 

representa 5 milhões de postos de trabalho e 2,6 por cento do PiB europeu.

Oportunamente, no seu discurso do passado dia 25 de abril, o Presidente da república, 

Professor Doutor cavaco silva, salientou o potencial que o Porto e o norte têm para se 

tornar uma grande região europeia vocacionada para a economia criativa. estima-se 

que, só nesta região, haja cerca de 2.800 empresas no sector, dedicadas a onze áreas de 

actividade, com um volume de negócios de aproximadamente 815 milhões de euros. 

não faltam exemplos na História de grandes momentos de criatividade associados a 

épocas de crise e são porventura inimagináveis os projectos que nunca chegaram a ver 

a luz do dia. Muito provavelmente nunca houve como agora tanta vontade política no 

sentido de apoiar a criatividade e a inovação. Por isso e confiadamente, esta crise deverá 

ser encarada sobretudo como uma oportunidade, quer de reflexão, quer de acção.

A R i A N A  m A G A l h ã e S
D i R e C T O R A  C O O R D e N A D O R A 
P A l á C i O  D A S  A R T e S  -  F á b R i C A  D e  T A l e N T O S
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a cultura tornou-se um factor decisivo do desenvolvimento 

humano. se dúvidas poderiam existir, a verdade é que a recente 

crise económica e financeira deixou evidente que a criatividade, 

a inovação e a capacidade de aprender com o exemplo e a 

experiência tornaram-se fundamentais para distinguir o atraso e o 

desenvolvimento e para encontrar caminhos para sair do risco da 

decadência.

O primado da ilusão e da especulação que gerou os efeitos 

dramáticos que nos estão a afectar, só pode ser ultrapassado através 

de uma corajosa valorização da “cultura como criação”. Afinal, a 

globalização não pode ser confundida com uniformização, nem 

com indiferença. Do mesmo modo, a mundialização não pode 

dar lugar ao agravamento das desigualdades e à incapacidade de 

compreender que a “dignidade humana” tem de estar no centro das 

nossas preocupações e prioridades. 

Guilherme D’Oliveira martins

O consumismo e o produtivismo, sem a consciência da justiça 

distributiva, leva-nos à destruição irreversível dos recursos e à 

incapacidade de assumir o equilíbrio ecológico e a qualidade de 

vida. a globalização não pode acomodar-se às injustiças e à inércia 

do esgotamento da natureza. 

eis por que razão a cultura (e com ela a educação, a ciência e a 

comunicação) tem de ser considerada como primeira prioridade do 

desenvolvimento humano. 

ao consumo voraz embalado na ilusão de uma felicidade aparente e 

paradoxal temos de saber contrapor a criatividade, a inteligência, a 

sabedoria, o cuidado na relação com os outros, o lugar para o belo, 

o bom, o justo e o verdadeiro e o compromisso responsável para a 

transformação do mundo.

e que é a consciência da cultura como criação? É o despertar para 

a liberdade e a responsabilidade. É o construir gradual e persistente 

de um mundo mais equilibrado e mais justo, em que a liberdade 

seja mais igual e a igualdade mais livre. Jacques Delors propõe para 

a Europa objectivos audaciosos mas claros: criar uma sociedade 

pacífica e mais segura, realizar o desenvolvimento humano 

sustentável e garantir a diversidade cultural. eis os primeiros passos 

de uma globalização criativa, que tem de assentar na audácia 

inovadora, na responsabilidade de todos e no compromisso em prol 

da dignidade da pessoa humana. 

Cultura etimologicamente significa lançar a semente à terra para 

colher o que produzimos. Trata-se, no fundo, de assumir o talento 

como sinal de sabedoria, de audácia e de modéstia. Há nuvens negras 

que se acastelam no horizonte – devemos antecipar as dificuldades 

prevenindo, através da acção, as ameaças ao desenvolvimento e 

tomando consciência de que os outros são a outra metade de nós 

mesmos e de que todos precisamos uns dos outros.

A CUlTURA, 
COmO CRiAçãO 
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O FUTURO 
é UmA NUvem

A globalização significa que existe no planeta cada vez mais gente 

envolvida em processos de criatividade, esforçando-se em produzir 

algo de novo e excitante. A revolução digital em curso significa que 

existem máquinas, programas, protocolos de comunicação, redes e 

um intenso tráfego de dados e imaginação, que procuram produzir 

algo de novo e excitante. Ou seja, o jogo da criatividade está posto 

no nível máximo de dificuldade. 

neste contexto, os velhos mecanismos da criatividade individualista e 

de afirmação da autoria vão sendo superados por processos coopera-

tivos e de ativa colaboração entre múltiplos agentes das mais diversas 

origens e saberes. Mas mesmo isso já não basta. reunir uma equipa 

multidisciplinar em torno de um projeto qualquer, é ainda deixar mui-

ta coisa de fora que podia ser decisiva.

Temos então de procurar novas maneiras de criar. e nessa procura 

vejo uma nuvem. uma nuvem composta por dados, protocolos, pro-

gramas, seres humanos, máquinas, processos, feedbacks positivos e 

negativos, que interagem, divagam, chocam, afastam-se, fundem-se, 

eliminam-se até que algo emerge. esse algo não é obra de ninguém, 

não deriva da ação de um autor em particular, nem da expressão de 

um talento singular, mas é produto da própria nuvem criativa cuja 

origem e propósito não são relevantes.

recorde-se, que a computação em nuvem é um conceito em voga 

que, no essencial, significa que os dados e o seu processamento não 

estão já no computador do utilizador, mas numa rede dispersa de ser-

vidores espalhados pelo globo. É assim possível aceder de qualquer 

parte, em qualquer momento, não sendo necessário usar memória, 

nem software próprios. 

Mas podemos ir ainda mais longe. Tal como sucede na internet, a nu-

vem criativa assenta na dispersão de meios e agentes, gerando um ní-

vel superior de atuação que está para lá do contributo isolado de cada 

um e de cada coisa. a nuvem é um organismo com dinâmica própria, 

um Todo superior à soma das partes, cuja engrenagem é emergente. 

a nuvem é uma máquina de criatividade que opera através do nosso 

contributo mas vai muito para além dele, combinando e recombinan-

do constantemente os contributos de muita outra gente e de muita 

outra coisa. A nuvem não tem princípio nem fim, mas tem outputs. 

alguns serão grandes ideias inovadoras e excitantes no futuro.

em conclusão. Quando pensarem em como produzir mais criativida-

de e inovação, não percam tempo com esquemas e planos, imaginem 

numa numa nuvem.

Leonel Moura (Lisboa, 1948), artista, tem-se des-
tacado com o seu trabalho com robótica e in-
teligência artificial. Em 2009 foi nomeado Em-
baixador europeu da criatividade e inovação.

leonel moura

Nota a informar:

Este artigo foi escrito nos termos do acordo ortográfico
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Fábrica de Talentos - O que é que o Oporto Show traz de novo re-

lativamente a outras mostras na área do design e da arquitectura de 

interiores em Portugal?

Paulo cruz e carlos cezanne - O Oporto show trata-se de um con-

ceito assumidamente diferenciado, que privilegia o design de autor, 

a inovação de materiais, a criatividade ao serviço de exigências glo-

bais, sem desvirtuar o sentido de identidade. O indiferenciado não 

tem lugar aqui. O carácter distinto do evento reflecte-se ainda na sua 

fórmula expositiva, na convivência, na proximidade da cidade, na be-

leza do edifício e respeito pelo mesmo, na atribuição “democrática” 

dos espaços e numa forte aposta na vertente social que complementa 

a comercial. Procura-se um equilíbrio, criando-se diversos espaços 

cénicos que respeitem sempre as variáveis estéticas, de forma a evitar 

a aparência de uma mera amálgama de peças, e respeitando sempre 

a imagem corporativa. Por outro lado, o contacto entre expositores e 

visitantes é feito numa versão muito lifestyle: quer-se, por um lado, 

mostrar novos produtos; mas também procura-se conviver com o 

cliente. aqui ambas as partes têm a oportunidade de alcançar um 

grau de proximidade que não se consegue, por exemplo, na Feira de 

Milão, a maior e mais devastadora deste sector. aliás, o Oportoshow 

tem lugar em Junho precisamente para que as marcas que estão pre-

sentes em abril na Feira de Milão possam vir logo depois ao Porto 

para apresentar as suas novidades. a grande diferença é que no Porto 

se consegue que empresas de prestigio internacional exponham junto 

das empresas do mesmo sector em Portugal, isto é, são colocadas de-

mocraticamente umas ao lado das outras, situação que é praticamente 

impossível de acontecer naquela cidade italiana.

 The Oportoshow
O Oporto Show nasce em 2007 no Porto pela mão de Paulo Cruz 

e Carlos Cezanne com o intuito de criar uma plataforma entre o 

design e arquitectura de interiores portugueses e marcas internacio-

nais prestigiadas, trazendo o que de melhor se faz lá por fora mas 

também mostrando ao mundo o que de melhor e mais recente se faz 

em Portugal na área. Duas vontades com uma só ambição: criar um 

evento anual capaz de competir com as inúmeras feiras que se rea-

lizam um pouco por todo o mundo. Depois do sucesso incontorná-

vel alcançado com as anteriores edições, as atenções e expectativas 

centram-se agora no próximo evento, que será já em Junho.Paulo Cruz e Carlos Cezanne

FT -  Quais são os objectivos do Oportoshow para o futuro?

Pc e cc - Tornar-se a feira âncora dentro da Península ibérica nes-

te sector, crescendo com qualidade e tornando-se uma referência de 

Portugal para o mundo.

FT - A decoração e funcionalidade dão um sentido de identidade ao 

espaço onde se inserem e, em certa medida, são uma forma de co-

municação e de estar. em que medida a conjuntura actual, dominada 

por uma crise económico-financeira, mas também, por exemplo, por 

uma crescente responsabilidade ambiental, dita as novas tendências 

na área do design e da arquitectura de interiores?

Pc e cc - a única forma de combatermos a crise é lutar contra ela e 

criar.... Temos hoje que nos focar mais naquilo que é extremamente 

necessário, temos que estar informados e acreditar no essencial. a 

mostra propõe novas tendências e novidades mas com tempo para 

informar e comunicar o futuro nesta área... O open space propõe pe-

rante a situação actual que não sejam gastas fortunas para apresentar 

os produtos - logo, torna o evento apetecível em termos financeiros 

- e de certa forma ajuda a criar uma responsabilidade ambiental pois 

não se investe em mega stands que depois não servem para mais 

nada. acreditamos que o Oportoshow dá uma oportunidade única da 

apresentação e promoção dos produtos e incentiva a comunicação e 

convivência. 

FT - Como pode o design de qualidade abrir caminho à inovação?

Pc e cc - adaptando-se cada vez mais à realidade actual e às no-

vas tecnologias disponíveis nos dias de hoje. Terá sentido comprar 

uma peça com pouca qualidade por muito dinheiro ou terá mais
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sentido dar bom dinheiro por uma peça com qualidade? O Opor-

toshow quer mostrar a qualidade (o que de melhor se faz no sector), 

quer dar a conhecer as novidades e ao mesmo tempo explicar o por-

quê da inovação e design. serve novamente como plataforma para 

educar e sensibilizar o consumidor.

FT - Num contexto de globalização, em que por um lado se assiste a 

uma gradual integração das economias, sociedades e culturas à es-

cala mundial, e por outro à procura de da afirmação das identidades 

culturais, qual é o valor acrescentado que Portugal traz na área do 

design de interiores e arquitectura?

Pc e cc - ainda temos muito que mostrar. Portugal é um país com 

uma criatividade enorme mas precisa se adaptar às novas tecnologias 

e de criar uma ponte entre a indústria e o criador. a partir do mo-

mento que os nossos empresários estão sensibilizados nesta matéria 

podemos actuar numa base global pois o mercado hoje é global. Te-

mos inúmeras bases culturais e achamos que para nos destacarmos no 

mundo deveremos adoptar uma perspectiva mais artesanal mas simul-

taneamente com muita qualidade. no mercado actual, só se formos 

inovativos e diferentes poderemos destacar-nos dos outros. 

acreditamos que é preciso haver este tipo de mostras para sensibilizar 

os nossos designers, pois eles também têm que se fazer destacar e ser

criativos. não basta fazer para si. Tem que haver mais coragem para 

expor e apresentar, seja nas áreas da moda, do produto, do mobiliário, 

dos interiores, da arquitectura, entre outras.

FT - Aproveitando o mote do evento Portugal Criativo que terá lugar 

nos próximos dias 24 e 25 de maio, na vossa opinião “Até onde pode 

Portugal ser criativo”?

Pc e cc - Daquilo que nos apercebemos pelas inúmeras visitas a fei-

ras internacionais e pelos concursos organizados nas outras edições 

do Oportoshow, o design nacional deste sector é muito fraco e atrasa-

do (com boas excepções, claro). estas mostras devem ser aproveitadas 

para criar um elo entre os criadores e os industriais e parte de ambos a 

ligação e força para o realizar. não falta imaginação no design portu-

guês, falta é saber concretizar, divulgar e vender. Os nossos cafés ser-

vem tostas mistas e bolinhos, vê alguém mostrar outros produtos em 

cima do balcão? Parece que não queremos vender mais nada, não? 

The Oporto Show 2010: mostra de mobiliário, acessórios, têxteis, ilu-

minação, pavimentos, revestimentos, tecidos, papel de parede, tintas, 

cozinhas, quartos de banho, serviços de design e arquitectura de in-

teriores 

Data e horário: 17 a 20 de Junho, das 12h00 às 23h00 

local: edifício da alfândega, Porto
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Teresa Ricou, Presidente da Direcção do Chapitô

Numa das 7 colinas de Lisboa, nos escombros da antiga Cadeia 

das Mónicas, numa viagem por mim feita, conduzida por um 

funcionário do Ministério da Justiça, ficaria decidido que aquele que 

anteriormente se apresentava como um Estabelecimento Prisional 

tomaria a forma de uma Casa de Liberdade, de Cultura e de Justiça 

Social.  

Alguns dirão que a história do projecto Chapitô confunde-se com a 

minha própria história e percurso profissional. 

Este projecto, que oficialmente nasceu a 07 de Janeiro de 1981, 

começou a ser construído, poderei dizer sem medo de faltar à 

verdade, desde a minha própria infância. 

Viajei com o meu pai, Eduardo Ricou, médico de lepra, pelas 

muitas províncias de Angola, vendo-o levar a cura às populações 

autóctones. Nestas viagens, logo me apercebi da desigualdade 

social e da diversidade de culturas e logo me invadiu a vontade de 

unir brancos e negros, pobres e ricos na globalidade criativa que é 

o universo das artes. 

Viajei pela Europa, vivi no Reino Unido e em França, partilhando 

vivências e experiências com as mais importantes figuras do mundo 

das artes. 

E todas estas experiências, todo este compreender e partilhar o 

mundo num cruzamento de culturas, fizeram de mim uma mulher 

preocupada, atenta e engajada na construção de um projecto, 

inicialmente profissional mas concomitantemente plural que me 

alertou pessoalmente para a urgência da reintegração social através 

das artes. 

São várias as maneiras de apresentar o projecto Chapitô e o trabalho 

desenvolvido vão 29 anos. 

Formalmente, diria que o Chapitô é uma Organização Não 

Governamental para o Desenvolvimento a actuar na área da Cultura, 

Educação e Acção Social. Reforçaríamos esta afirmação com o 

estatuto de IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social de 

reconhecido mérito cultural e social. 

O ano de 2009 assinalou o reconhecimento nacional de um trabalho 

feito por mim, enquanto cidadã do mundo, e uma equipa de 120 

pessoas. Muito contribuiu a atribuição do Prémio Gulbenkian 

Beneficência que galardoou o mérito e o esforço de um projecto 

que versa 29 anos de existência, ao longo dos quais o trabalho com 

jovens em situação de risco e vulnerabilidade social permitiu a 

prevenção da delinquência juvenil. 

Já em 2005, o reconhecimento internacional era assinalado pela 

atribuição da Solid Silver Rose Award por parte do European 

Awards. 

Um recuo no tempo para, em 1989, ser atribuído a Teresa Ricou o 

Prix de l’Inicitive, em Paris, pela Fondation du Credit Cooperatif. 

Este trabalho ao nível da reintegração social através das artes é feito 

em várias frentes. Por um lado, como grande objectivo guiar os 

jovens internos nos centros educativos sob tutela da Direcção-Geral 

de Reinserção Social, organismo pertencente à estrutura orgânica do 

Ministério da Justiça, na procura e concretização do seu Projecto de 

Vida, projecto esse alicerçado descoberta, competências, realizações 

e escolhas pessoais de cada um. 

Paralelamente, na Casa do Castelo, lar de transição que acolhe 

jovens em situação de maioridade, onde se facilita e proporciona 

uma integração social e uma espécie de apoio baseado num 

modelo familiar. Estes jovens são acompanhados por uma equipa de 

psicólogos, assistentes e educadores sociais que garante, 365 dias 

por ano, 24 horas por dia. 

Ao redor de todas estas actividades é criado um modelo de Apoio 

Psico-social o qual abrange uma frequência média de 45 jovens por 

mês.

Por ultimo, e integrando a área de Acção Social, o CAAPI – Centro 

de Acolhimento e Apoio à Infância João dos Santos acolhe crianças 

dos 4 aos 12 anos. 

A linha de orientação consiste em desenvolver um trabalho 

comunitário e de verdadeira equipa em colaboração com os 

familiares, numa política de proximidade das crianças.

Um dos objectivos do Centro de Acolhimento é proporcionar às 

crianças um espaço agradável, acolhedor e familiar, onde elas 

se sintam bem e onde tenham vontade de conhecer, descobrir e 

explorar horizontes e experiências. Também aqui procuro estar atenta 

e cuidadosa, desempenhando o meu papel de guardiã, liderando, 

supervisionando e acompanhando o dia-a-dia destas crianças filhas 

de colaboradores, professores e alunos do Chapitô, mas também 

filhos de munícipes e, noutros casos ainda, crianças com percursos 

de vida que, por chegarem até nós assinalados pelas instituições de 

solidariedade social, exigem cuidado e atenção redobradas. 

Criámos, no desenvolvimento do projecto e sempre numa lógica de 

articulação estratégica entre Acção Social/ Formação/ Cultura, um 

modelo educativo único em Portugal que se destaca não só pela 

particularidade da formação nas disciplinas de Artes do Espectáculo 

do Circo, o qual caminha em direcção a uma Outra Escola, uma 

Outra Aprendizagem, a um projecto de Educação Alternativo. 

A EPAOE – Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo 

do Circo foi criada no ano de 1991. É um projecto educativo 

reconhecido pelo Ministério da Educação que oferece qualificação 

PRojecTo 
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profissional de nível 3. Os alunos que terminam, com sucesso, os 

seus estudos, adquirem dupla certificação: a equivalência ao 12.º 

ano e a certificação profissional de nível 3, a qual lhes permite 

ingressarem em Instituições de Ensino Superior. 

A Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo tem uma 

projecção além fronteiras, gozando de notório prestígio entre os 

seus pares e integrando as várias organizações de ensino das artes 

performativas e de circo contemporâneo tais como: Associacion 

de Malabaristas de Madrid (Espanha), Banlieux d’Europe, Centre 

National des Arts du Cirque - Chalons sur Marne (França), 

Circustheater Ellebog (Amesterdão, Holanda), Circus Space 

(Londres, Inglaterra), Creative Corporation (Berlim, Alemanha), 

EFECOT - European Federation for Education of the Children of the 

Occupacional Travellers (Bruxelas, Bélgica), FEDEC - Federation 

Européenne des Écoles de cirque, European Cultural Foundation, 

Opgang 2 (Dinamarca), Peuple et Culture (Montpellier, França) e 

Soros Center For The Arts (Sofia, Bulgária).

 Anualmente são formados um total de 100 (cem) jovens nos Cursos 

de Artes e Ofícios do Espectáculo, sendo este projecto educativo 

responsável pela formação de muitos dos grandes artistas, 

criadores, encenadores, coreógrafos, aderecistas e restantes figuras 

que enquadram o mundo das artes. 

Como projecto educativo, não termina no terceiro ano, mas 

prolonga-se através do acompanhamento que é feito pela equipa 

pedagógica do Chapitô ao percurso profissional de cada aluno 

que desce a Costa, muitas vezes em direcção a Universidades e 

Instituições de Ensino Europeu sedeadas nas grandes capitais da 

Europa, como Paris, Londres e tantas outras...

Na área da Cultura o projecto é reconhecido e apoiado pelo 

Ministério da Cultura. Assim, é criada, em 1996, a Companhia 

do Chapitô, desde logo desenvolvendo uma linguagem artística 

própria. 

Diariamente, à noite, a Biblioteca Luíza Neto jorge transforma-

se em Bartô, espaço que recebe uma programação temática. 

Também ao nível da programação internacional destacam-se 

as apresentações de espectáculos de circo, musicais, tertúlias. 

Também aqui, e ainda ao nível da programação cultural, cabem 

mostras de cinema, curtas-metragens e pocket films, bem como a 

formação em áreas de criação cinematográfica. 

A importância de enquadrar o Chapitô no âmbito das indústrias 

culturais e enquanto associação sem fins lucrativos, numa 

perspectiva de economia social, a trabalhar em prol da cultura 

dá-se pelo facto de não visionamos nenhuma com a longevidade, 

coesão, capacidade de integração e diversidade de actuação como 

a que nos apresenta o Chapitô. 

      www.chapito.org

Testemunhos reais do impacto das acções desenvolvidas pelo projecto 

Chapitô são os casos deste jovem:

O R. chegou à nossa Casa do Castelo proveniente de Centro Educativo 

onde, através do acompanhamento feita pela equipa coordenadora do 

projecto “Animação em Acção”,  estabeleceu o primeiro contacto com 

as artes circenses. 

O enamoramento pelas artes performativas e de novo circo surge aqui 

e, pela primeira vez, R. revela grandes capacidades direccionadas 

para a criatividade ao invés de, e como era habitual, essas valências 

se reverterem em comportamentos destrutivos. O sonho de ingressar 

na nossa escola e tornar-se um profissional das artes performativas 

e de circo nasceu. O R. não tem família para o apoiar, funcionando 

o projecto Chapitô como a família alargada. Num percurso que tem 

vindo a ser percorrido com técnicos e colaboradores desta casa, nem se 

verificou a tranquilidade nas relações. No entanto, dia após dia verifica-

se um crescimento “interior” e uma realização pessoal e profissional 

que encontramos descrição da seguinte forma: Sucesso no Projecto de 

Vida traçado! A união de esforços da equipa da escola/produção/acção 

social e do jovem, é indicativa de que nos dirigimos para o culminar 

de num processo através do qual se prevê uma iminente autonomia 

evidenciadora da concretização dos sonhos do R. 

chaPiTô 
Um TesTemUnho 
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Na última década, a situação global da cultura, alterou-se na 

Europa e no mundo. 

A irrupção das tecnologias digitais, a emergência no Ocidente 

de práticas industriais provenientes de países pós-colonialistas 

e as dicotomias tradicionais com que nos habituámos a 

discorrer sobre as coisas da cultura postas em causa (cultura 

erudita e popular, público e privado, arte e entretenimento, 

cultura e comércio, actuação local e global), permitem-nos 

dizer que vivemos um momento de grande experimentação. 

Por outro lado, as actividades culturais, encaradas num 

sentido amplo, não dissociadas do tecido sociológico, têm 

sido encaradas como possibilidade de desenvolvimento 

económico em muitos países e estudos de carácter cientifico 

sobre indústrias culturais e criativas têm-no reflectido. Como 

em todos os estudos há fragilidades, pontos de discórdia, 

diferentes velocidades de apreensão do que está em causa. 

Mas outra função positiva não tivessem, alguns destes 

estudos têm contribuído para um olhar renovado sobre o 

sector cultural. A classe política, e não só, sempre olhou a 

cultura com paternalismo. Como algo que se patrocina, sem 

se perceber para quê. A discussão em Portugal à sua volta é 

estéril, limitando-se à eterna questão se deve ser ou não ser 

subsidiada. 

Agora começa a incorporar-se a ideia que é essencial para o 

desenvolvimento sustentável dos territórios. 

Não vale a pena criar ilusões. Mas também não vale a pena 

ficar imóvel. Os modelos agora em ensaio até poderão fazer 

sentido. Se houver ideias. Agentes criativos participantes em 

redes globais que contribuíam para o derrubar da barreira 

psicológica que ainda impede muitos portugueses de 

competirem no mercado global. Noção do risco. Alguma 

paciência. Perceber o que falhou e o que funcionou noutros 

países. Compreender as nossas especificidades e ampliá-

las. Envolvimento da sociedade civil. Políticas públicas. 

Universidades envolvidas. 

Um mínimo de consenso entre estes diferentes actores. 

E boas práticas. É difícil? É. Mas não impossível. 

Vitor Belanciano
Jornalista cultural, crítico de música, cientista social, DJ relutante, consultor de eventos culturais

PoRTUgal cUlTURal 

em       Udança  m
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Inovação e talento são dois dos pilares da Sonaecom e os 
verdadeiros motores do seu crescimento e da sua afirmação 
como empresa de referência em todas as áreas de negócio 
em que actua.
Inovação, porque a Sonaecom tem sido capaz de marcar 
a agenda da indústria e introduzir no mercado verdadeiras 
disrupções tecnológicas ou de serviço.
Nas telecomunicações, com a Optimus, lançou um vasto 
leque de produtos e serviços que mudaram definitivamente 
o panorama do sector em Portugal. Aconteceu assim com a 
campanha Pioneiros e repetiu-se inúmeras vezes ao longo 
dos últimos anos, com o lançamento ofertas inovadoras 
e muitas vezes únicas em toda a Europa, como foi, por 
exemplo, o caso do Kanguru – acesso a banda larga em todo 
o lado, do Home – o telefone fixo lá de casa, o Clix Fibra – 

i
T

a primeira oferta comercial de fibra óptica em Portugal ou 
mais recentemente do Tag, uma solução inédita e altamente 
competitiva, especialmente desenvolvida para o segmento 
jovem. 

A marca da Sonaecom para a área das telecomunicações tem 
mostrado ser um verdadeiro agente da mudança no sector e 
recentemente deu mais um sinal da sua ambição e confiança 
no futuro, destacando-se dos demais players do mercado, 
ao afirma-se como o primeiro operador verdadeiramente 
integrado em Portugal, com mais de três milhões de clientes 
no serviço móvel e 500 mil serviços no fixo.
Com esta abordagem a Optimus ganha a flexibilidade 
necessária para responder às mais exigentes necessidades 
dos diversos segmentos de actuais e futuros clientes e mostra-
se capaz de prestar todos os serviços de telecomunicações 
de forma integrada, suportados numa rede convergente de 
última geração e disponibilizados ao mercado sob uma marca 

Sonaecom é talento
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forte, renovada e respeitada, reconhecida como sinónimo de 
inovação, dinamismo e valor.
Também na área de software e sistemas de informação (SSI), 
a Sonaecom tem créditos firmados no que à inovação diz 
respeito. A WeDo Technologies é hoje líder mundial na sua 
área de actividade, com escritórios em todos continentes e 
uma carteira de clientes da qual fazem parte sete dos dez maiores 

grupos mundiais de telecomunicações. A sua atitude e actividade 

inovadoras mereceu-lhe, o ano passado, o título de PME mais 

inovadora em Portugal, atribuído pela COTEC e já este ano o seu 

CEO foi vencedor do prémio Best Leaders Award 2010, na categoria 

de Líder nas Novas Tecnologias.

A gestão dos recursos humanos na Sonaecom decorre, em 
primeira instância, da definição da sua missão empresarial 
e dos seus próprios valores, que são difundidos, discutidos 
e partilhados transversalmente na organização, procurando 

activamente tornar-se no ambiente profissional mais procurado 
pelos melhores talentos, caracterizado pela sustentabilidade, 
integridade, profissionalismo e equidade. 
Desta forma, num sector que está em constante mutação, a 
Sonaecom procura melhorar e desenvolver as capacidades 
e conhecimentos do seu capital humano, de forma a 
corresponder e antecipar as necessidades estratégicas da 

organização. 

Para tal, desenvolve políticas e programas específicos para atrair, 

reter e desenvolver profissionais de alta qualidade, motivados, 

criativos e com competências de liderança; promove a proximidade 

com as melhores universidades portuguesas, através da presença em 

feira de emprego ou workshops; estabelece programas de estágios 

curriculares e patrocina estudos pós-graduados, em particular cursos 

de MBA, que permitem aos seus colaboradores mais talentosos, 

prosseguir os seus estudos e reforçar as suas competências chave. 

Só assim, apesar de anteciparmos grandes desafios, podemos 

enfrentar o futuro com optimismo e grande confiança.  

Sonaecom
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Apesar da resistência que a ideia pode originar, Jorge Moita partiu do 

conceito de que qualquer coisa é vestível e em 2003, decidiu criar 

uma bolsa para vender em todo o Mundo, mas em que o trabalho 

é feito na cadeia de Tires. E partindo do mote inicial, convida-nos 

a vestir a La.Ga bag. Portugal ainda se mostra reticente quanto a 

alguns processos criativos, mas o Mundo está de braços abertos. 

Uma das montras é o MoMA, em Nova Iorque. Fazendo uma 

pesquisa na net, não faltam referências à Kurva Design. Quanto 

mais não seja em blogues e páginas de estilo, que mostram a 

criação de Jorge Moita aliada ao desejo de posse. O conceito 

pode parecer simples, mas o processo não é comum e o produto 

final vem provar que a inovação é a chave para o sucesso da 

ideia “Vestir tudo o que nos rodeia”. Jorge Moita, tem a sede 

do Laboratório de design de Moda - Krv Kurva Design - em 

Elvas, mas está a residir actualmente na Dinamarca. No entanto, 

a La.Ga Bag acaba por ser a mala dentro da mala de viagem 

de um artista em constante movimento - ontem em Itália, hoje 

em Nova Iorque e amanhã onde a vontade ditar, uma vez que 

Deus não joga neste destino. O percurso pode-se resumir em 

poucas palavras, mas para a experiência adquirida não chegaria 

um texto completo.  Licenciado em 2000 pela Faculdade de 

Arquitectura de Lisboa em Arquitectura de desing de Moda, Jorge 

Moita complementou a licenciatura com um curso de verão na 

londrina Central Saint Martins College of Art & Design, a que 

acrescentou um workshop organizado pelo Vitra Design Museum 

e o Centre Georges Pompidou. A vontade indómita de passar a sua 

mensagem valheu-lhe vários reconhecimentos nos últimos anos: 

uma medalha de ouro Infante D. Henrique em 1998; um prémio 

Nacional de Design/Design de Produto/Troféu Sena da Silva 

2002; o prémio Jovens Criadores 2002 (design de equipamentos); 

e um convite para fazer parte da FABRICA (centro de pesquisa de 

comunicação do Grupo Benetton) em 2003/04 onde acaba por 

ser designer do Departamento de 3D. Em 2004 é Gestor cultural 

dos espaços FABRICA FEATURES em Lisboa e Bolonha e director 

criativo do “Studio 09o 08` 36``W, 38o 42` 34``N”. Trabalhou 

também em Atenas, Londres e Hong Kong e a publicação dos 

seus trabalhos em revistas “da especialidade” é longa: 34, IDN, 

Shift, Máxima, MID, NEO2, B-Guided, Número, Best of, CORE77, 

LAB Magazine, Sleazenation, Marie Claire Italy, Eye Magazine, 

Elle Portugal, Elle Greece, Time Out Greece, Expresso, El Mundo, 

Zero Decora, Público, Pop Up, Milk Magazine, T Magazine, Le 

Figaro, Cosmopolitan Portugal, Design Report, Cream Magazine, 

Dolce Vita e não acaba por aqui.

joRge moiTa,
Um saco de Razões PaRa VesTiR 
qUalqUeR coisa 
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Tem participado em Mostras mundiais e actualmente pode-se ver 

o fruto do seu projecto na montra do MoMA em Nova Iorque. A 

La.Ga bag à conquista do Mundo. Nós fomos encontrá-lo no mundo 

virtual onde tivemos uma conversa telefónica para ele nos explicar 

o conceito e o trabalho por trás do sucesso. E também falar um 

bocado do que é ser português no Mundo. Ou como ele referiu: 

“Ser português define apenas o sítio onde cresci. Considero-me um 

cidadão do Mundo”.  Um artigo de João Wengorovius Meneses no 

“Jornal de Negócios”, de 2007 acabou por ser o ponto de partida 

para a nossa conversa. “Vejamos um bom exemplo português de 

sustentabilidade. A Krv Kurva é uma empresa de design que produz 

as malas La.Ga. (...) A Krv Kurva é o futuro. Primeiro, é um exemplo 

de sustentabilidade plena, ou seja, económica, social e ambiental, 

um híbrido entre empresa e organização sem fins lucrativos. 

Segundo, é um excelente exemplo de inovação, até na proposta 

de ‘empowerment’ para as reclusas – que, geralmente, acabam 

a produzir tapetes de Arraiolos. Terceiro, o modelo de negócio é 

replicável ou escalável. Quarto, a perspectiva é global, já que as 

malas são vendidas, por exemplo, em Nova Iorque. Quinto, o selo 

social é assumido como um factor de competitividade pois permite 

a diferenciação do produto.”, escreveu no referido artigo. E quais os 

problemas a enfrentar para se ser um bom exemplo português de 

sustentabilidade foi a primeira questão que nos surgiu. Jorge Moita 

salienta a ironia de se apostar no design como show-off numa altura 

em que Crise é a palavra do momento por contraponto ao seu próprio 

artigo que pretende chegar aos pontos de venda que apostam na 

diferenciação, quando o ponto de partida é uma prisão feminina. 

“O meu trabalho é um pretexto para mostrar que se pode começar 

ali mesmo”, sublinhou ao mesmo tempo que defendia a sua dama 

de sustentabilidade - “quando pensamos o conceito, foi mesmo para 

fazer algo que seja para usar e não apenas para mostrar”. Mas o 

trabalho de convencer a indústria a mudar de atitude acaba, muitas 

vezes por se mostrar uma tarefa hercúlea. Tanto que a sociedade 

começa a responder com uma nova expressão de artesanato urbano 

- “acredito numa nova fase, pós-massificação, numa procura do 

carácter humano. Tal como já acontece com a comida, em que as 

pessoas procuram cada vez mais o “eco”, o biológico, o sustentável. 

Mas a indústria não quer dar tempo para as pessoas responderem, 

pensam primeiro no lucro rápido e assim é mais difícil seguir com 

este tipo de projectos. E foi numa visita a Tires, porque sempre quis 

que tudo começasse ali, que a humildade daquelas mulheres nos 

abriu as portas para continuarmos o nosso projecto sem estar à 
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espera da mudança de atitude da indústria”. 

Crítico de uma certa forma de ser português, Jorge Moita é, talvez 

pela perspectiva “fora da caixa” que estar lá por fora lhe aporta, 

não evita um lamento quando toca a enunciar dificuldades para 

trazer para o mercado “algo diferente”. 

Acredita que mais pode ser feito nesta área, mas seria necessário 

ter a coragem de ser diferente, aspecto que em Portugal ainda 

precisa de mais abertura. E exemplifica com públicos de outros 

países mais a Norte: “é um público mais crítico e exigente. O 

produto tem que superar as expectativas, tem que surpreender... 

ser mágico”. Quanto às entidades competentes, vai a Londres 

buscar o exemplo do boom criativo, “onde aparecem todos os 

intervenientes para transformar a ideia em dinheiro. 

Enquanto em Portugal, há falta deste tipo de interlocutores... Se 

por um lado a FABRICA foi o impulso para mim, para que eu visse 

como as coisas funcionam, depois chego a Portugal e as coisas 

não funcionam tão linearmente”. 

A lista até se poderia estender, mas tudo se resume a uma coisa na 

sua perspectiva: “Precisamos de acreditar mais em nós. Já chega 

de falar da geração de 500 e dos Descobrimentos. Isso era coisa 

da ditadura e nós já estamos fora do alcance do braço e espírito 

dessa ditadura. Podemos fazer coisas diferentes e ir mais à frente, 

mas temos que parar de nos deixar afectar pelo espírito anterior. 

Temos que alargar os horizontes e não viver tanto do que já foi 

feito”. Não é fácil mudar a atitude e provar que o estabelecido 

está errado, mas para dar umas pistas está a sua lista de clientes, 

que tem como cliente primeiro... a Grécia! E está entre os artistas 

escolhidos pelo Turismo de Portugal para representar o País numa 

acção de charme, que acabou por dar os seus frutos a Jorge 

Moita, que viu as suas La.Ga bags chegarem às mãos do Governo 

alemão nesse mesmo evento.  Sugestões para mais poderem seguir 

o caminho do sucesso? “Dar oportunidades aos jovens que não 

encontram outras saídas para testarem as suas ideias”, é a primeira 

sugestão do homem que aponta o caminho dos FabLabs e das 

sinergias para abrir caminho a produtos “que têm que ser bons e 

ter parceiros de nível, sendo todos capazes de superar o problema 

de “ser português””, explicou, concluindo que se pode vender o 

“exotismo” de Portugal e começar a ter “esperança em alguma 

coisa”.  Para concluir, mudar atitudes, abrir portas ao espírito 

empreendedor e criativo dos jovens, e acreditar, parecem ser a 

chave, pelo menos para Jorge Moita para que qualquer produto 

português possa competir lá fora e ocupar lugares de destaque.
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Estudante de Arte, Eno inspira-se nas pinturas minimalistas 
para a sua música. Ainda sem grande educação ou experi-
ência musical juntou-se aos Roxy Music no início dos anos 
70 do século passado, como teclista. Os seus conflitos com 
Bryan Ferry levaram-no a abandonar a banda e começar, des-
de então, a experimentar com vários músicos e a dedicar-se 
“de corpo e alma” ao experimentalismo, tendo lançado em 
1978 o seu primeiro resultado de “paisagens sónicas” com 
“Ambient 1 – music for airports”.
A lista de colaborações é extensa e apenas um estudo de-
talhado do seu percurso permitiria uma listagem completa. 
Destacando apenas alguns: David Bowie, Devo, John Cale, 
David Byrne, U2, Talking Heads, James, Laurie Anderson, 
Coldplay, Grace Jones, and so on, and so on…
Mas nem só de música ambiente e colaborações com outros 
músicos é feito o curriculum de Eno – instalações, artigos de 
opinião e até um baralho de cartas em que cada uma delas 
contém uma frase ou um detalhe que permite resolver um 
dilema.
Um homem para quem a música não é algo linear e que não 
se limita aos parâmetros habituais da indústria musical para 
a sua criação.

Brian Eno
O hOmem dOs sete 

instrumentOs
experimentais

Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno nasceu 
a 15 de Maio de 1948 e é mundialmente conhecido pelo 
primeiro e último nome: Brian Eno. Músico, compositor, pro-
dutor, teórico e cantor, chega até nós através da sua inovação 
na criação de música ambiente.
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Dois jovens com criações irreverentes contextualizados num país 

onde a tradição é a regra a seguir e onde se olha de lado para aque-

les que andam contra a corrente. Eles abrem espaço para um outro 

tipo de moda, Ricardo Andrez e Vitor Bastos mudam a moda em 

Portugal.

Um design com muita força, silhuetas com formas indomáveis e de-

corados com objectos descontextualizados que tomam outro signi-

ficado, estas são algumas das características que definem o trabalho 

de cada um deles.

Neste cenário se instala Ricardo Andrez, português de 28 anos que já 

apresentou a sua colecção de sonho intitulada Dreamers em El Elgo 

de Madrid Fashion Week em Setembro de 2009. Natural do Porto, o 

jovem designer, estudou design de moda e estilismo na Cooperativa 

Árvore e mais tarde no Citex. A sua visão da moda passa pelo estudo 

do corpo, sendo este o ponto de partida na exploração das imagens 

e peças. Ao contrário de muitos designers, faz da moda masculina o 

seu objecto de investigação, usando uma visão desportiva e colorida 

para um homem com alma jovem, saudável e estruturado.

Na sua trajectória conta com participações na Passarela Abierta 09 

(Múrcia), ModaFad 08 (Barcelona), vendedor do PasaFad 08 e apre-

senta no showroom da Passarela Cibeles. Depois de ter grande su-

cesso em Espanha foi convidado para apresentar a sua última colec-

ção no ModaLisboa. Ricardo Andrez conquistou o seu país depois 

de ter conquistado o país vizinho. 

Na sua última colecção para Outono/Inverno 2011 “Selfish Fake” o 

jovem Ricardo Andrez propõe uma perspectiva sensual e sexual do 

look urbano. Para isso utiliza tons vermelhos e chocolates e deixa 

ver por vezes a pele em peças unidas com aplicações femininas. A 

sensualidade sai à rua para vestir as pessoas mais atrevidas. 

As suas peças podem ser encontradas em lojas como Águas Furtadas, 

MUUDA, Quarto de Cima ou na Mezanine, todas elas no Porto.

Ricardo Andrez e 
Vítor Bastos

Do outro lado encontramos o trabalho do Vitor Bastos, um jovem 

brasileiro de 24 anos que mudou de residência em 2004, ano em 

que se instalou no Porto e começou o curso de Design de Moda no 

Citex

No segundo ano do curso Vitor decide fundar a sua própria mar-

ca Ofilhobastardo e com ela ganha o prémio de melhor colecção 

e melhor coordenado masculino no concurso de jovens designers 

Acrobactic. Pouco tempo depois candidata-se ao concurso de Jo-

vens Criadores e é convidado a representar Portugal na Bienal de 

Jovens Criadores celebrado em 2009 na Macedónia.

Com vários prémios e um currículo muito interessante, Vitor acaba o 

curso de Design de moda e decide renovar a sua marca, dando-lhe 

o nome de “Vitor”. Esta mudança faz da marca mais comercial, me-

nos conceptual, passando a realizar peças unisexo, usando modelos 

simples mas com pormenores inovadores. 

Depois de ter apresentado a primeira colecção desta marca em Mo-

daLisboa, Vitor voltou a ser convidado a apresentar a sua proposta 

para o Inverno de 2011. Com o nome “Macedoniam Identity”, Vitor 

inspira-se nos problemas de identidade da Macedónia para criar um 

look desfeito. Utiliza um interior clean com uma parte superior em 

tricot cheias de textura e volume. Junta o moderno ao tradicional, o 

simples ao complexo, o transparente ao opaco… Muitas contradi-

ções que se juntam para construir a desconstrução.

Duas propostas de moda com uma personalidade e um charme dife-

rentes entre elas e, mas sobretudo, diferentes do resto da moda por-

tuguesa. Duas propostas de dois jovens com uma visão diferente da 

moda que tem ânsia por dominar e mudar a Nova Moda Portuguesa.

Créditos:

Texto: Álvaro Dols (www.fashiongossips.com).

Fotografias: Arquivo ModaLisboa, Rui Vasco.

http://ricardoandrez.blogspot.com/

http://www.ofilhobastardo.blogspot.com/
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Ricardo Andrez

Vitor Bastos
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A marca portuguesa Chocolataria Equador foi criada por Teresa 

Ameida e Celestino Fonseca. 

Optaram por trabalhar o chocolate artesanal, produto ainda com 

pouca tradição em Portugal. O chocolate manufacturado tornou-se 

o tema de desenvolvimento, num universo que definiram.

Responsáveis por todo o conceito da marca, criam produtos, inteira-

mente originais, que atestam a importância que atribuem à imagem 

na sugestão de emoções. 

A intenção baseou-se na apropriação de um Design Retro reinter-

pretado. Com influências coloniais, estimou-se um legado histórico 

que se manifesta não apenas nas formas e cores, mas também nos 

aromas sonhados de um Mundo Português, no qual o cacau assume 

um lugar privilegiado. Outras influências surgem de um olhar atento 

sobre o grafismo explorado em alguns produtos das décadas de 40 e 

50 e do seu cruzamento com apontamentos mais contemporâneos, 

ricos em texturas e outros elementos da linguagem plástica.

Cada colecção de chocolate estabelece um equilíbrio perfeito de 

sabores que se harmonizam com cada época do ano. Cada colec-

ção de chocolate é um produto exclusivo da Equador, à qual se li-

gam outros produtos afins. Prevêem ainda outros desenvolvimentos 

numa lógica de Comércio Justo.

O chocolate Negro da Equador, conhecido pela sua excelência e 

distinção aromática, é criteriosamente escolhido e manufacturado 

por experientes mestres chocolateiros. A sua confecção de modo 

100% artesanal, sem corantes nem conservantes, são aspectos es-

senciais deste chocolate produzido a partir de um elevado teor de 

cacau, variável em cada produto. Este chocolate apresenta caracte-

rísticas salutares comprovadas. 

A nossa implantação no mercado considera um reposicionamento 

no comércio tradicional.

A Equador convida-o a desfrutar de uma atraente viagem pelos sen-

tidos e memórias e a partilhar connosco esta paixão.

É um apelo aos sentidos e ao despertar de emoções, em sugestões 

sucessivas que se acumulam, justapõem ou combinam simultanea-

mente num momento de descontracção e prazer. 
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Paulo Lobo:
Lobo Taste - Palácio das Artes

O seu percurso começou por o acaso de uma obra. Uma loja de moda 

para a mulher, Paula. Na altura sentiu a necessidade de concretizar 

ideias que não tinha visto aplicadas em lado nenhum, pequenas 

soluções que sentiu que deveriam ser mostradas ao público.

Foi em 1985 que criou uma empresa cujo objectivo era a execução 

de projectos de interiores para diferentes áreas, públicas, privadas e a 

comercialização de objectos de Design.

Autodidacta. Depois de um curto percurso na mostra e venda de 

objectos de editores internacionais e participação em eventos (como a 

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

de projectos/ambientes interiores.

Atmosferas marcadas pela intensidade, tem sido uma constante 

na elaboração das suas propostas. Tudo serve de inspiração, onde 

qualquer elemento pode desencadear um projecto.

O seu trabalho já há muito saltou fronteiras, Brasil, Polónia, Itália,

Alemanha, Espanha e Suíça. E foi publicado em inúmeras revistas 

nacionais e internacionais, nomeadamente, Cote Sud francesa, Elle 

alemã, GQ inglesa, Casa Brutus japonesa e muitas outras, de salientar 

a Wallpaper com mais que um trabalho entre os quais o Buhle, 

nomeado para o melhor restaurante do ano 2009.

A imprensa nacional, onde por inúmeras vezes também foi publicado, 

não se cansa de solicitar informação dos mais recentes trabalhos.

Muito recentemente apresenta a Lobo Taste. Um conceito que defende 

a recuperação de técnicas e objectos do artesanato tradicional, 

perdidos no tempo. O redesenho de peças do artesanato ainda em 

produção e o desenho de novos produtos, utilizando estas mesmas 

técnicas. Pretende também editar propostas que apresentem estes 

princípios de outros criadores.

É interessante entender que em muitos trabalhos dos últimos anos, 

na presença de materiais e utilização técnicas manufacturadas já se 

pressentia este caminho.

Paulo Lobo
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Quando falamos sobre moda urbana e cosmopolita 

dentro do leque de designers de moda portugueses 

o trabalho do Ricardo Dourado vem logo à nossa 

mente.

Ricardo Dourado apresentou na passada edição 

do ModaLisboa a sua colecção Outono/Inverno 

2010-11 para uma mulher independente, decidida e 

espampanante, uma mulher sem censuras e de pisada 

forte. O oversizes junto com a mistura de texturas 

é uma condição obrigatória para aquelas mulheres 

que querem sobressair, ficar na memória, para 

aquelas que mais tarde viram a ser um “revival”... 

Com acessórios com formas de dentes e crucifixos 

invertidos da Maus Maria by Miriam Matos, formou-

se um look total muito forte e atrevido.

O estilo grunge que caracteriza ao designer se 

mistura com a influência do sportwear/streetwear. 

“Flesh, Trash, Heat” é a trilogia onde Joe Dallesandro 

transforma-se num importante artista em Nova 

Iorque, e é a partir dela que Ricardo Dourado ontem 

uma serie de subversões. De isto tudo resulta um 

look sofisticado, por vezes agressivos que veste a 

uma mulher segura, jovem e rebelde com tecidos 

que vao desde a ganga até a seda. Cinzas, brancos e 

pretos, numa mistura psicadélica que junto com os 

heavy oversizes que faz uma imagem muito forte que 

se transforma na sua assinatura.

Respectivamente à trajectória do designer 

português, natural de Cabeceiras de Basto, terminou 

a sua formação no Citex – Centro de Formação 

Profissional da Industria Têxtil - em 2003 e desde o 

ano 2004 apresenta a sua colecção na passarela do 

ModaLisboa. Mas o seu trabalho não fica só aqui, 

Dourado coordena o departamento de design em 

Portugal de empresas como Polopique, LCD e EICAL 

desde esse mesmo ano.

A estética grunge portuguesa 
tem um nome de referência 
Ricardo Dourado 

Com grande experiência e habilidade 

no design de moda, Ricardo Dourado 

destaca-se como formador no Citex 

na área de Design de Moda desde 

2005 até os nossos dias. O designer 

tem trabalhado permanentemente 

nos ateliers de Osvaldo Martins, Lidija 

Kolovrat e Helena de Matos.

Dourado mantém uma colaboração 

regular como estilista para a revista 

“Search Magazine” e como designer 

com o Julio Dolbeth. Por outro lado 

destacam-se a sua participaçao em 

concursos de moda como o “European 

Fashion Awards” (Milão 2006), “Sangue 

Novo” (ModaLisboa 2003), “Porto Fashion 

Awards” (Porto 2003), “Jovens Criadores 

01” (Coimbra 2002) e “Novos Talentos 

Optimus” (Lisboa 2001). 

Mas o seu Currículo na acaba aqui, Ricardo 

não se cansa e também conta com a 

presencia em exposições como “Showcase 

+” (ModaLisboa 2004), “Custom Eyes” 

(Fabrica Features - Lisboa, Bolonia e Osaka 

2004) e “A Cidade Vestida” (Porto 2001 – 

Capital Europeia da Cultura).

Criatividade cosmopolita que não tem fim, com 

imensos projectos futuros e continua a planear os que 

vem a seguir. Ricardo Dourado transforma-se na cara 

do trabalho duro, da criação com bom gosto e na 

perseverança como caminho para conquistar a moda 

dum país e lançar-se ao mundo.

Para mais informações http://ricardodourado.blogspot.com
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José Manuel Mendonça

José Manuel de Araújo Baptista Mendonça, 54 anos, casado, dois 

filhos.

Na vertente académica contam-se mais de uma centena de artigos em 

Conferências e Revistas Internacionais com “refereeing”, dois capítulos 

de livros e ainda a orientação de cinco teses de doutoramento e de 20 

dissertações de mestrado. Participou em mais de 40 júris oficiais de 

provas de doutoramento e mestrado, tendo sido arguente em quase 

três dezenas delas.

Participou em mais de duas dezenas de Comissões Organizadoras, 

Comissões Científicas e Mesas de Sessões Técnicas de Conferências e 

Workshops nacionais e internacionais, tendo realizado mais de 50

apresentações de trabalhos em Conferências, Seminários, Workshops 

e Palestras de âmbito nacional e internacional.

Como investigador e consultor desenvolveu projectos e visitou 

um elevado número de universidades, institutos de investigação e 

empresas industriais, em Portugal, em diversos países europeus, no 

Brasil e nos EUA.

2005-presente

2004-2005

2000-2004

1996-2000

1987-1996

Jan-Abr 1994

1982-1986

1980-presente

1979-1980

1978-1979

Presidente do INESC Porto

INESC-Porto, Adjunto da Direcção

Fundação Ilídio Pinho, Administrador

Fundação Ilídio Pinho, Administrador Executivo

Agência de Inovação, s.a., Administrador 

Executivo em representação do IAPMEI

INESC-Porto, Responsável pela Unidade de 

Engenharia de Sistemas de Produção

Instituto Fraunhofer de Técnicas de Produção e 

Automação, Sttutgart

Imperial College of Science and Technology, 

Univ. de Londres, Investigador

Departamento de Engenharia Electrotécnica e 

Computadores da FEUP, Docente

Coordenador da Secção de Automação, Controlo 

e Sistemas de Produção Industrial 

Electricidade de Portugal, Equipa de Projecto 

Central de Sines, Engenheiro de Projecto

Universidade Técnica da Dinamarca, Lyngby, 

Copenhague, Investigador

Brown, Boveri & Cie, Birrfeld, Suíça, Engenheiro 

de Projecto

 

Carreira profissional

Graus Académicos

Prof. Catedrático, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(2003)

Ph.D. em Engenharia, Imperial College of Science and Technology, 

Univ. de Londres (1986)

Licenciado em Engenharia Electrotécnica, Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (1977)

Consultor da Comissão Europeia;

Delegado Nacional ao Comité do Programa “Inovação e PME’s”;

Delegado Nacional ao Comité do Programa “Crescimento Competitivo 

e Sustentado”;

Representante da Fundação para a Ciência e Tecnologia na Direcção 

do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto;

Membro da Comissão Nacional de Avaliação Externa da Fundação 

das Universidades Portuguesas;

Desempenha actualmente diversas funções consultivas na área da 

ciência, tecnologia e inovação, de âmbito nacional e internacional, 

entre as quais se destaca a de membro do H.L.Group e S. Group da 

Plataforma Europeia Manufuture (DG-Investigação), de Delegado 

Nacional ao Comité do Programa “NMP” bem como Director 

Científico da UTEN(Programa UTAustin Portugal).

Gestão de Ciência e Tecnologia
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O INESC Porto é uma instituição de interface da Universidade do 

Porto, à qual se associou também o Instituto Politécnico do Porto, 

que intervém na criação de conhecimento, formação de quadros 

qualificados, transferência de tecnologia e lançamento de empresas 

de base tecnológica. O motto do INESC Porto é “da produção 

de conhecimento à inovação de base científica”, espelhando o 

seu posicionamento como instituição de I&D com credibilidade 

internacional na qual se encoraja, ajuda e premeia a transformação 

dos resultados dos projectos de investigação em valor económico.

Acreditamos que o conhecimento científico sólido em áreas de 

vanguarda pode ter um elevado valor estratégico para as empresas 

verdadeiramente inovadoras e temos provas dadas na transferência  

desse conhecimento/tecnologia em áreas tão diversas como os bens 

de equipamento para o calçado, a energia eólica, as redes eléctricas 

inteligentes, as tecnologias multimédia ou os sensores de fibra óptica. 

Isto foi o que se passou com as mais recentes empresas spin-off: 

Fibersensing SA, Xarevision SA, Tomorrow Options Microelectronics SA 

e Smartwatt, que em 2009 empregaram 85 pessoas e facturaram 3 milhões 

de euros, dos quais mais de 75 % exportando tecnologia portuguesa. 

Com uma área de influência claramente transversal, a investigação 

no INESC Porto percorre áreas que vão desde a Energia à 

Optoelectrónica, passando pelos Sistemas de Informação e 

Comunicação, Telecomunicações e Multimédia, e pela Engenharia 

de Sistemas de Produção. Classificado como “Excelente” na última 

avaliação internacional, o INESC Porto é um Laboratório Associado 

do MCTES, reconhecido pelas suas competências científicas e de 

mercado, atraindo cada vez mais e melhores investigadores nacionais 

e internacionais. O número de doutorados duplicou nos últimos anos, 

aproximando-se já dos 150 num total de mais de 400 investigadores. 

Cerca de 40% dos  estudantes de doutoramento são estrangeiros, o que 

demonstra uma cultura de internacionalização patente no INESC Porto.

O INESC Porto procura orientar-se por critérios de inovação, 

internacionalização e impacto no tecido económico e social, 

estabelecendo um conjunto de parcerias estratégicas que garantem 

estabilidade institucional e sustentabilidade económica.

Exemplos como a cooperação com a EFACEC Sistemas de Electrónica 

SA, a Sonae Indústria, os projectos conjuntos com fabricantes 

de máquinas que levaram à internacionalização da tecnologia 

portuguesa em logística e automação para a indústria do calçado. Ou 

mesmo contratos com a BBC (Reino Unido), NEC (Japão), Argonne 

National Labs (EUA), Rede Electrica de Espanha ou a CEPEL e a 

Bandeirantes (Brasil) demonstram a capacidade que o INESC Porto LA 

tem de transformar competências científicas e tecnológicas em valor 

económico. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos e poderemos 

dizer que mais de metade dos cerca de 150 projectos em curso no 

INESC Porto em 2009 foram realizados com a parceria de empresas ou 

para empresas. O facto de mais de um terço da sua actividade em 2009 

ter sido financiada através de contratos de investigação e consultoria 

especializada com empresas nacionais e internacionais e o acesso dos 

jovens que passam pelos seus laboratórios às empresas de topo em 

Portugal e em 17 países do mundo, incluindo nomes como Google, 

Microsoft, Cisco Systems, Texas Instruments, Sony, etc. é demonstração 

inequívoca da capacidade da instituição devolver à sociedade aquilo 

que nela se investe na criação de ciência e tecnologia portuguesa.

INESC Porto
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Publicações Relevantes

Um dos objectivos estratégicos da Agenda Europeia para a Cultura (AEC) é a 
promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural, fontes de enrique-
cimento pessoal e inspiração criativa, factores decisivos de coesão social.

Tal como em relação a outras finalidades da AEC, foi criado um grupo de traba-
lho destinado a sugerir medidas de política nacionais e europeias que fomen-
tem a diversidade e promovam o diálogo entre diferentes modos de presciência 
do mundo, tendo como agentes disto mesmo os artistas e outros profissionais 
do sector cultural.

No sentido de apoiar a reflexão do grupo de trabalho em causa e de proporcio-
nar ao perito português, António Pinto Ribeiro, elementos objectivos de análise 
que facilitem o cumprimento do seu mandato, o GPEARI entendeu fazer um 
levantamento da experiência de mobilidade de agentes e instituições culturais 
portuguesas.

É esse trabalho levado a cabo em parceria com o Observatório das Actividades 
Culturais que agora se dá a conhecer.

O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do 
Ministério da Cultura (GPEARI) promoveu a realização de um estudo sobre os 
sectores cultural e criativo em Portugal.

Trata-se de um relatório, a cargo de Augusto Mateus & Associados, que pela pri-
meira vez identifica e caracteriza com rigor o conjunto de actividades, indús-
trias e profissionais que integram o sector e respectivo desempenho no período 
2000-2006.

Fruto de uma investigação complexa que agregou informação dispersa, o estudo 
revela dados até agora totalmente desconhecidos e que divergem, em dimen-
são, de um levantamento feito pela Comissão Europeia em finais de 2006. 

Estudo sobre a Mobilidade
Internacional de Artistas

O Sector Cultural e Criativo em Portugal
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A sua paixão pelas jóias já 

vem de família, os seus pais 

importavam pedras e desde 

sempre estive ligada a esse 

mundo.  Lembra-se de ter 

uns 9 anos e já ir trabalhar 

para as lojas deles para 

poder fazer peças, era uma 

autêntica workaholic.  

O projecto de um abrigo em cortiça valeu a David Mares, arquitecto 

português de 26 anos, o Prémio do Público num concurso 

internacional de design de abrigos, do Museu Guggenheim de 

Nova Iorque.

O arquitecto português David Mares, de 26 anos, venceu o Prémio 

do Público num concurso internacional de design de abrigos, 

promovido pelo Museu Guggenheim de Nova Iorque, com um 

modelo que conjuga aço, madeira e cortiça. 

“Espero que este prémio possa abrir novas portas, que surjam novos 

desafios. Em relação ao projecto, espero que tenha continuação, 

pois já houve manifestações de interesse em construir o abrigo, há 

a possibilidade de usar o conceito noutras aplicações como por 

exemplo em quiosques”, afirmou David Mares.

O abrigo, que está instalado em Vale de Barris, perto de Setúbal, 

conquistou 64.875 votos dos cibernautas, de acorco com a última 

contagem disponível na página de Internet do Guggenheim de 

Nova Iorque. 

O trabalho, que David Mares fez “numa semana de férias”, segundo 

revelou à Agência Lusa em Setembro, era um dos dez finalistas 

escolhidos entre cerca de 600 participantes oriundos de 68 países, 

tendo o arquitecto concorrido “apenas por desportivismo”. 

Feito sobretudo de cortiça, o abrigo assenta numa estrutura de 

perfis de aço, integra ripas de madeira e devia destinar-se a um 

estudante. 

“Eu procurei responder a esse desafio, criando um ambiente em 

que pudesse relaxar e também estudar, que tivesse isolamento 

térmico e acústico, e lembrei-me da cortiça, que é um material 

nosso”, disse o arquitecto à Lusa em Setembro. 

David Mares afirmou ainda à Lusa que o modelo “tem uma 

infinidade de possibilidades futuras, como contentores para obras, 

quiosques para jardins, etc.” 

Foi também atribuído o Prémio do Júri especializado, que coube 

ao dinamarquês David Eltang. 
Fonte: Lusa

Arquitecto português premiado pelo Guggenheim 

ARQUITECTURA 

David Mares

JOALHARIA 

Daterra Jóias - Monica Ramos

Finalmente em 2005 encontra um espaço no centro histórico de 

Braga onde abriu a sua própria loja. Cinco anos depois a loja tem 

clientes de todo o país, alguns pedem peças por encomenda, assim 

como turistas que confiam na arte da Monica Ramos levando assim 

uma “recordação 100% made in Portugal”.

A sua última colecção “Porque o Amor é cego e um cheiro vale mais 

que 1000 palavras” foi lançado na SIC para o dia dos namorados, 

isto aconteceu no seguimento do sucesso inesperado da 1ª 

colecção “Porque o Amor é cego” lançado na Porto Jóia. Esta 

última consistia em jóias de prata e ouro com pedras naturais 

que tinham palavras escritas em braile nas peças. Uma peça 

original, com numa linguagem que devia ser universal e com 

um cheiro característico. Uma criação que acorda todos os 

sentidos e uma jóia obrigatória para todas as mulheres do 

mundo.

Da Terra Jóias conta com uma parceria com o designer Ricardo 

Preto, fazendo uma jóia para um dos seus vestidos. E este não 

é o único projecto que fez, são muitos mais e os que vem 

ainda…

Um projecto brilhante, criativo da mão duma jovem 

trabalhadora que pretende decorar os corpos da mulher actual, 

feminina e moderna. 
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Marcelino Sambé nasceu em Lisboa no Dia Mundial da Dança (29 

de Abril) do ano de 1994. Ironia da vida, pois tornou-se num dos 

mais mediáticos jovens bailarinos. 

Marcelino Sambé é estudante da Escola de Dança do Conservatório 

Nacional, mas já colecciona prémios em concursos internacionais. 

Segue as pisadas do amigo e ex-colega Telmo Moreira, dois anos 

mais velho, que agora estuda na Academia Vaganova (Rússia). Os 

dois cresceram no bairro do Alto da Loba, em Paço de Arcos. É o 

começo de uma viagem que o pode levar ao centro do mundo.

Desde 2005 que concorre ao concurso Dançarte (no Algarve, em 

Faro) onde tem vindo a ganhar os primeiros prémios na categoria 

júnior. 

No dia Mundial da Dança nasceu em Portugal um bailarino 

Fez parte do elenco de uma peça de Clara Andermatt, “E Dançaram 

Para Sempre”, apresentada no Teatro Nacional de S. Carlos em No-

vembro de 2007 e, já este ano, dançou numa gala, em Nova Iorque, 

a fechar um concurso para jovens bailarinos de todo o Mundo, onde 

ganhou uma bolsa de estudo para, em 2009, frequentar a escola do 

conceituado American Ballet Theatre. 

Sem se pensar em fazer futurologia, Marcelino será, provavelmente, 

o “sucessor” de Benvindo Fonseca, já que para Telmo Moreira pare-

ce desenhar-se uma carreira com uma linha mais clássica. 

Hoje, com 16 anos de idade, Marcelino Sambé promete conquistar 

os palcos de Portugal e do Mundo.

DANÇA 

Marcelino Sambé 

Prémio BES Revelação 

Ana Braga, Inês Moura e Susana Pedrosa 
Vencedoras da última edição do Prémio BES Revelação
decisão que mereceu a unanimidade do júri do galardão

Cada uma das artistas receberá uma bolsa de produção no valor de 

7.500 euros, apoio destinado à realização dos trabalhos a apresentar, 

no Museu de Serralves. O júri foi constituído por Mélanie Bouteloup 

(curadora, co-fundadora e directora do Centro de Arte Bétonsalon, 

em Paris), Aida Castro (artista e curadora, membro fundador do 

colectivo artístico Embankment), Ricardo Nicolau (curador, adjunto 

do director do Museu de Serralves) e François Piron (crítico de 

arte e curador, membro fundador da Galeria Castillo/Corrales, em 

Paris). Susana Pedrosa (Coimbra, 1983) apresentou um projecto 

que comunica com as experiências linguísticas e conceptuais das 

décadas de 1960-70. Recorrendo a agendas e calendários emprega 

a fotografia, mais especificamente a projecção de diapositivos, 

para descrever a passagem do tempo. Susana Pedrosa licenciou-

se em 2006 em Artes Plásticas, pela Faculdade de Belas - Artes da 

Universidade do Porto, após ter sido, em 2005, bolseira do programa 

Erasmus, na Escola Superior de Belas Artes de Dresden, Alemanha. 

Frequentou o Programa Independente de Estudos de Artes Visuais 

na Maumaus - Escola de Artes Visuais em Lisboa (2006-2008) e 

expõe regularmente desde 2005, em Portugal e no estrangeiro. O 

projecto de Ana Braga (Porto, 1986) recorre à ampliação de imagens 

de arquivo, nomeadamente detalhes de vegetação, para subverter as 

capacidades narrativas da projecção de diapositivos, confrontando-

nos com pequenas diferenças na repetição. Ana Braga encontra-se 

actualmente a frequentar a licenciatura de Artes Plásticas Multimédia 

na Faculdade de Belas Artes do Porto e irá efectuar intercâmbio 

com a Escola Nacional Superior de Belas -Artes de Paris. O seu 

trabalho situa-se sobretudo na área da fotografia, tendo publicado 

alguns dos trabalhos no terceiro número da revista ítalo-espanhola 

Apartamento. Inês Moura (Coimbra, 1984) é finalista de Pintura da 

Faculdade de Belas Artes de Lisboa (FBAUL) e desenvolve trabalho 

nas áreas do desenho, fotografia e instalação procurando estabelecer 

entre elas um diálogo interdisciplinar. As investigações que faz 

têm incidido sobre o estudo e a análise do conceito de memória, 

autobiografia ou apropriação de memórias e, mais recentemente, 

sobre a problemática da autoria e aura da obra de arte, e também 

sobre o conceito de taxionomia/arquivos contemporâneos. Depois 

de uma experiência enquanto estudante de arte em São Paulo, Inês 

Moura propõe-se traduzir para os seus projectos - em fotografia, 

mas também em desenho - o carácter poroso, não definitivo, 

constantemente alterável daquela metrópole.

Fonte: Lusa
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“Portugal Fashion Re-mixed” foi o nome da 26ª edição da passarelle 

do norte onde foram apresentadas as colecções Outono/Inverno 

2010-11 de estilistas consagrados, criadores emergentes, novos 

designers e marcas de vestuário e calçado. Ao todo, foram trinta 

e um os criadores e marcas que mostraram as suas colecções, 

abarcando desde a alta-costura ao pronto-a-vestir, passando pela 

moda de autor, a alta alfaiataria e o calçado.

Não querendo esquecer a irreverência que os novos designers 

sempre colocam nos seus trabalhos, damos lugar nesta edição a 

uma destes jovens para mostrar o que faz melhor.

Andreia Filipa Oliveira foi quem abriu o desfile dos quatro jovens 

designers seleccionados para apresentar o seu trabalho no Portugal 

Fashion, com uma colecção muito underground. 

“Flying Dolphins” é uma colecção inspirada em disformes 

irracionais, ciclopes urânicos e figuras de gelo, lânguidas, esguias, 

altas e ágeis. Um ar pesado mas elegante é o resultado dos 

trabalhos de Andreia, que com os bodies em malha faz ressaltar 

a feminilidade duma mulher forte e com carácter. Peças em azul 

claro, tons de cinza, pretos e azuis marinhos criam um ambiente 

mágico que atrai o olhar de quem aprecia as criações desta jovem 

artista e designer de moda. Uma colecção mágica, elaborada e 

brilhante que realça a silhueta da mulher actual e lhe dá brilho, 

sem esquecer o contraste que pode criar um oversize e a utilização 

do tricot misturado com outras formas e materiais.

Moda 

Andreia Oliveira

Jovens Criadores no Portugal Fashion

Andreia Oliveira formou-se na Escola de Moda do Porto e estagiou 

com Elisabeth Teixeira e com o consagrado Pedro Pedro. Depois de 

passar por certames da área da moda como os “Jovens Criadores” 

e Modtissimo, ganhou em 2009 o prémio para a melhor colecção 

e melhor coordenado feminino no Acrobactic com a colecção 

“Purifié”. Uma jovem que vem com muita força para surpreender 

o mundo, oferecendo mais moda, criando novas imagens, criando 

arte. Um nome a não esquecer: Andreia Filipa Oliveira.

Créditos:
Texto: Álvaro Dols 
Fotografia: Portugal Fashion/Ugo Camera
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A extensão e qualidade do programa educativo do Museu de Por-

timão em benefício da comunidade é o destaque do Conselho da 

Europa na atribuição do Prémio de Museu Europeu de 2010. 

A entrega do prémio será feita à margem da Sessão da Prima-

vera da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE), 

que decorre até sexta feira em Estrasburgo. Trata-se da segunda 

vez que este reconhecimento recai sobre um museu português, 

depois de em 1990 o mesmo prémio ter sido atribuído ao Mu-

seu da Água Manuel da Maia, em Lisboa. No caso do Museu de 

Portimão, o Conselho da Europa destacou o “restauro da herança 

histórica e industrial”, o “reforço dos laços entre a cidade e o rio 

(Arade), interpretando e promovendo a identidade, a historia e a 

herança das comunidades locais”. 

“O Museu de Portimão conseguiu aumentar a consciência da 

identidade cultural de uma região muito marcada pelo turismo 

de massas”, sintetizou o Conselho da Europa. 

O galardão, atribuído anualmente desde 1977 com o objetivo 

de “encorajar a contribuição dos museus europeus no reforço 

do conhecimento da diversidade cultural europeia”, contempla 

a entrega de um diploma, um cheque de 5 mil euros e uma esta-

tueta de bronze, “La femme aux beaux seins”, de Joan Miró, que 

manterá durante um ano. 

O Prémio foi anunciado pelo Conselho da Europa, mas Manuel 

da Luz, presidente da câmara de Portimão, considerava difícil 

conseguir este galardão. «Foi uma grande surpresa», sobretudo 

conhecendo o processo que se desenrolou em torno da atribui-

ção, que envolvia «algumas dezenas de cidades», disse. O Museu 

de Portimão foi o único museu distinguido com este prémio nos 

últimos 20 anos, tendo o Museu da Água recebido este galardão 

em 1990. 

A Câmara de Portimão, a meias com a Plano Operacional da Cul-

tura, investiu neste projecto 12 milhões de euros. O Conselho da 

Europa salienta que o museu restaurou com sucesso o património 

histórico e industrial e consegue reforçar a identidade de uma re-

gião muito dominada pelo turismo de massas. Esta infra-estrutura 

está instalada numa antiga fábrica de conservas de peixe, restau-

rou toda a fachada, o director do museu, José Gameiro, destacou 

que os visitantes podem ver naquele local desde Arqueologia me-

galítica até arqueologia industrial. 

O Prémio Museu 2010 do Conselho da Europa será atribuído em 

Estrasburgo, durante o mês de Abril. O Museu de Portimão, inte-

grado na Rede Portuguesa de Museus desde 2001, foi o vencedor 

do Prémio Museu do Ano 2010 do Conselho da Europa atribuído 

por recomendação do European Museum Forum (EMF). A atribui-

ção deste prémio ao Museu de Portimão, inaugurado em Maio de 

2008, significa o reconhecimento da relevância dos temas que 

têm inspirado as exposições apresentadas e pelo programa edu-

cacional em benefício da comunidade local, que vem caracteri-

zando este equipamento, com destaque para a exposição perma-

nente “Portimão – Território e Identidade”, que traça a interacção 

do homem com o meio ambiente durante um período de cinco 

milénios.  

Prémio Museu 
Conselho da Europa 
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A arqueologia subaquática também desempenha um papel de 

relevo, através de uma extensa colectânea de apetrechos, re-

cuperados do fundo do rio Arade em sucessivas campanhas, 

que trabalharam sobre embarcações representativas de diversas 

civilizações.  

 

Outro dos aspectos justificativos da distinção reside na recon-

versão bem sucedida da antiga Fábrica Feu - situada na foz 

do rio Arade - em estrutura museológica que reproduz a rica 

herança da indústria de conservas de peixe, durante largas dé-

cadas tão importante em termos socioeconómicos para a popu-

lação activa de Portimão.   

Criado em 1977, o Prémio Museu do Ano do Conselho da Eu-

ropa é entregue anualmente a uma instituição que contribua de 

forma significativa para a compreensão da herança cultural da 

Europa, cabendo ao Museu de Portimão exibir durante um ano 

a estatueta de bronze La femme aux beaux seins, do consagra-

  Próteses Fablab
     Alex Schaub

No programa de próteses do Fablab é desenvolvida a tecno-

logia para produzir em série próteses para a parte inferior da 

perna do ser humano. São seguidos os princípios da inovação 

em aberto, para que usuários finais, designers, investigadores e 

construtores possam chegar a um produto inovador num esfor-

ço conjunto. O programa de próteses do Fablab surgiu como 

um possível exemplo de negócio para o novo Yogyakarta Fa-

blab, que está actualmente em construção. Situado em Jakar-

ta, este laboratório poderá fornecer duas próteses por dia e, 

simultaneamente, criar novos postos de trabalho e espalhar o 

conhecimento ortopédico a nível local. O objectivo deste pro-

grama é investigar em que sentido é que um país em desenvol-

vimento, como a Indonésia, pode ser autónomo na construção 

de próteses. Como poderá a infra-estrutura do Fablab melhorar 

e acelerar a produção destas próteses? Um exemplo será no 

desenvolvimento de uma ferramenta a baixo custo, tal como um 

“alinhador laser” (como um kit “faça você mesmo”) e um scan-

ner 3D portátil. Isto poderia fornecer o país com equipamento 

moderno para melhorar a qualidade ortopédica das próteses. A 

busca por materiais localmente disponíveis é também um aspecto 

importante.  Estão envolvidos neste processo de desenvolvimento 

tanto especialistas como utilizadores finais. Surgiu um workshop 

no âmbito da cooperação international entre o Fablab Amster-

do escultor espanhol Joan Miró, recebendo ainda um diploma 

e um cheque de 5 mil euros, numa cerimónia marcada para 

Abril próximo em Estrasburgo, aquando da sessão primaveril 

do Parlamento Europeu.   

Ainda recentemente, o Museu de Portimão recebeu uma men-

ção honrosa referente ao Prémio Melhor Museu Português, 

prestigiado galardão instituído pela APOM – Associação Por-

tuguesa de Museologia, a que se junta agora esta importante 

distinção europeia.   

O Museu de Portimão fez parte da programação de visitas téc-

nicas O museu reabriu, renovado e ampliado, que o IMC de-

senvolveu, através da Divisão de Credenciação e Qualificação 

de Museus, ao longo de 2009. Refira-se ainda que o caso des-

te museu mereceu a publicação de um artigo no dossiê sobre 

Museus e Arquitectura, na revista Museologia.pt (nº1/Maio de 

2007).

FabLab Holanda
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dão, o Instituto de Tecnologia Netaji Subhas (New Delhi, India), 

o Fablab Noruega, o MIT Biomechatronics Group em Boston e o 

HONF Indonesia. O programa está definido em colaboração com 

a House of Natural Fiber (HONF) e a media & art laboratory em 

Yogyakarta.

A HONF é um grupo interdisciplinar, constituído por artistas, de-

signers, técnicos, sociólogos e organizadores. A sua missão é o 

fortalecimento tecnológico das comunidades locais e sociais, a 

partir do desenvolvimento de projectos produtivos e criativos e 

de métodos para integrar a tecnologia na sociedade. Em Maio de 

2009, teve lugar um primeiro workshop de 3 dias que passou por 

uma troca de experiências de utilizadores sobre as técnicas e o 

uso dos materiais. Foi também organizada uma vídeo-conferência 

com o Prof. Doutor Hugh Herr, director do MIT Biomechatronics 

Research Group, terminando com uma apresentação pública da 

HONF sobre a situação na Indonésia.

Esta organização tem já uma longa tradição em organizar 

workshops no centro de reabilitação Yakkum Rehabilitation. O 

conhecimento e experiência do Fablab contribuiram para melho-

rar o processo de produção de próteses e simultaneamente bai-

xar o seu custo. Em Janeiro 2010, um membro da HONF visitou 

Amesterdão para efeitos de um segundo workshop, cujo objectivo 

foi encontrar materiais locais, discutir alguns aspectos de design 

e encontrar uma produção eficiente, barata e com qualidade que 

aumente o conforto. Foram alcançados resultados importantes, 

incluindo a extensão da patente de uma peça crucial, que permi-

tiu a produção da componente em causa de forma simplificada.

Um primeiro protótipo foi feito usando tubo de bambu em vez de 

alumínio, reduzindo os custos de forma considerável. Testar o pro-

tótipo é o próximo passo. À semelhança do primeiro workshop, 

foi efectuada uma visita à Kamer Orthopedie em Amsterdão, que 

permitiu a finalizar a primeira prótese com espuma de polistire-

no, que lhe dá um ar natural. A fase seguinte do projecto passa 

por produzir um pé a baixo custo. Este passo será dado com o 

apoio de Hugh Herr, especialista na área.

Tendo alcançado estes resultados e uma sólida cooperação, é 

nossa convicção que estamos no caminho certo para a produção 

de próteses a baixo custo e, ainda assim, de alta qualidade para 

os países em desenvolvimento.  

Os temas do design social devem tornar-se num esforço aberto, 

colectivo e partilhado, com no open-source, no conteúdo aberto 

e, ultimamente, no design aberto.

Na Waag Society é desenvolvida uma tecnologia criativa - ou 

criatividade tecnológica, se desejarem - para a inovação cultu-

ral e social. Estamos constantemente à procura de saber como a 

qual é o papel da tecnologia na sociedade de forma a que ganhe 

sentido para a pessoa comum.  A Cidade Digital, como primeira 

linha da Waag Society, assegurou, em 1994, que a Internet to-

masse forma como espaço público para o cidadão comum. Pro-

curamos agora perceber como a tecnologia móvel pode dar-nos 

uma perspectiva diferente do espaço público enquanto fonte de 

informação: a cidade como museu e o seu telemóvel como ferra-

menta para aceder ao discurso em torno da herança cultural no 

espaço público. Por outro lado, a tecnologia relacionada com a 

Internet não é mais a única em que nos focamos. Haverá mais 

questões a resolver relativamente ao design tecnológico, a saber, 

até que ponto é fulcral que o cidadão comum seja activamente 

impelido a entrar neste mundo. Pense-se na tecnologia no sector 

da saúde, sustentabilidade e biotecnologia. O que é importante 

da perspectiva do design é a responsabilidade para que os co-

muns tenham um papel activo. Por comuns designamos aquelas 

coisas ou (re)cursos pertencem a ninguém e a toda a gente, como 

os mares, a biodiversidade, mas também o espaço público e a 

sua versão digital, a internet, na medida em que ainda não foram 

privatizados. 

A partilha digital de ficheiros pela Internet colcoa questões não 

tratadas pela abordagem clássica à propriedade intelectual e 

copyright. Em contrapartida, são grandes as oportunidades que 

trazem no que diz respeito à partilha social e tecnológica da 

inovação. Este é também um aspecto importante das actividades 

na Waag Society que acolhe a Fablab, um espaço de trabalho 

aberto a todos, seguindo o exemplo de Neil Gershenfeld do MIT. 

Aqui as máquinas são capazes de transformar desenhos digitais 

em protótipos, que poderão ser partilhados com qualquer outro 

Fablab no Mundo. Desta forma, o Fablab está numa nova, mas 

mais ampla, tradição de mundaça da produção e distribuição em 

desenho. Por um lado, temos o rápido crescimento da cultura Do 

It Yourself, baseada na transparência e partilha de conhecimento. 

Por outro lado, temos a democratização de tecnologias de produ-

ção acessíveis e flexíveis que tornam a “fabricação” pessoal uma 

realidade. Ambos os desenvolvimentos asseguram a criação de 

uma rede global de produtores que possa determinar uma grande 

parte do mundo físico, fazendo, para isso, um uso optimizado do 

conhecimento-partilha na Internet. A inovação no design torna-se 

um esforço aberto, social e partilhado na medida em que temos 

software e hardware open-source e com licenças de conteúdo 

Design Aberto
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aberto (entre as quais a Creative Commons).

Para tornar o desenho aberto possível, não bastam as plataformas 

de comunidades em rede e o acesso aberto à tecnologia. ambém 

licenças abertas que permitam garantir a partilha de conhecimen-

to e ideias. A Waag Society, em colaboração com a Premsela, a 

Creative Commons Netherlands e o Fablab holandês, estabeleceu 

o programa Desenho Aberto, no âmbito do qual são organizadas 

actividades dirigidas a captar o interesse no design aberto, desen-

volver ferramentas e preparar sistemas de licenças para pesquisar 

e facilitar o desenho aberto. Um dos primeiros exemplos desta 

parceria foi o (Un)limited Design Contest. À parte dos próprios 

desenhos, as impressões e instruções relacionadas com as parti-

cipações são também publicadas na página do concurso sob uma 

licença da Creative Commons. Os vencedores de cada categoria 

(forma, alimentação e moda), juntamente com um parceiro co-

mercial, farão os protótipos chegar ao mercado como produtos, 

demonstrando que o desenho aberto e a actividade comercial po-

dem trabalhar juntas. Desta forma, a produção de conhecimento 

na rede (algo a que incorrecta e frequentemente chamamos virtu-

al na medida em que conhecimento é sempre conhecimento) tem 

efeito no mundo material que criamos à nossa volta. Ao garantir 

a natureza aberta do processo de desenho, também nos pomos 

na posição de melhorar a sua responsabilidade social. Com a vi-

sibilidade e o desenvolvimento de métodos para o design aberto, 

a luta digital originada pelo aparecimento da Internet teve um 

efeito positivo nos desafios do desenho físico: não está em causa 

o mundo do design mas antes o design do Mundo.

(Bruce Mau em Massive Change). 

 Toda a gente é bem-vinda a fazer um desenho, ou uma derivação 

de um desenho, no Fablab - www.unlimiteddesign.nl.

Images: (Un)limited Design Contest - Vencedor da categoria 

‘Moda’ (http://unlimiteddesign.nl/nl/node/58 Goof van Beek with 

‘Hexagonal paper dress’).

No programa de próteses desenvolve-se tecnologia para produzir 

uma perna inferior em linha com os princípios da inovação aber-

ta, para que o utilizador final, designers, investigadores e fabri-

cantes possam chegar às inovações do produto por esforço con-

junto. Protótipos são feitos de inovações tecnológicas no Fablab, 

com a ajuda de máquinas e a base de dados de conhecimento. 

prosthetics: Alex Schaub (Fablab Manager, Fablab Amsterdam)

Open design: Bas van Abel (Creative Director, Waag Society) en 

Lucas Evers (Programme Leader Culture, Waag Society)

Tradução: Carlo Braga
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O Prémio Nacional de Indústrias Criativas – Unicer/Serralves 

é uma iniciativa da Unicer Bebidas, SA e da Fundação de Ser-

ralves, em parceria com a Agência de Inovação, ANJE, BPI, 

ESAD, Fundação da Juventude, IAPMEI, LMS Design, Univer-

sidade Nova de Lisboa e Universidade do Porto.  

Esta iniciativa enquadra-se na política de responsabilidade so-

cial da Unicer, líder no seu sector no mercado português, e no 

projecto de apoio às Indústrias Criativas que a Fundação de 

Serralves iniciou em 2007 através do INSerralves.  

Dinamizar projectos nacionais é a ambição desta iniciativa 

inédita, que pretende não só promover a produção criativa 

como também estimular a economia portuguesa contribuindo 

para a afirmação da Identidade de um “Portugal Contempo-

râneo”.  

O Prémio tem como objectivo promover, apoiar, acompanhar 

e ajudar a implementar projectos na área das indústrias cria-

tivas que sejam inovadores, tenham viabilidade económica e 

financeira, sejam potenciadores de criação de novos postos de 

trabalho qualificado e produzam um efeito impulsionador na 

produção intelectual portuguesa no contexto de mercado glo-

bal. Pretende-se assim contribuir para o incremento do núme-

ro de registos de direitos de autor, de direitos de propriedade 

industrial, bem como, de marcas e patentes.  

Os parceiros apoiram os finalistas do Prémio a elaborar um 

Plano de Negócios que foi apresentado ao Júri na Fundação 

da Juventude ao Palácio das Artes, no dia 11 de Maio, a um 

grupo de potenciais investidores com o objectivo de atraírem 

investimentos que viabilizem a implementação dos seus pro-

jectos em Portugal.   

Prémio Nacional
de 
Indústrias Criativas

Mais informação
www.premioindustriascriativas.com

Para o prémio deste ano, as candidaturas já foram apresenta-

das e no dia 24 de Maio, será indicado o vencedor de entre os 

10 projectos finalistas.
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Oporto 

Show
Realiza-se de 17 a 20 de Junho 

na Alfândega do Porto, a edição 

2010 do “The Oporto Show”, um 

evento dedicado ao melhor do 

design e arquitectura portugueses 

e internacionais. Haverão eventos 

paralelos a decorrer na cidade do 

Porto, entre workshops, palestras, 

e irá decorrer também mais uma 

edição do concurso ADICO de 

design industrial.
+info: www.oportoshow.com

Land Art  
JiuXian2010

Depois do sucesso da primeira 

Residência de Artistas em JiuXian, 

China, para levar a cabo o projecto

 

LandArt, que serve de alicerce 

sustentável a toda uma recuperação 

desta fantástica vila milenar, em 

Novembro de 2010, realizar-se-á a 

2ª Residência Artística, destinada a 

jovens criadores de todo o mundo.

Brevemente estará disponível o 

regulamento no site da LandArt, para 

que os artistas portugueses possam 

proceder à sua candidatura.

Dá largas 
à tua criatividade 
contra a 
pobreza
O Centro Regional de Informação 

das Nações Unidas em Bruxelas está 

a promover um Concurso Europeu 

de Anúncios Contra a Pobreza, 

aberto a todos os cidadãos, incluindo 

estudantes. Agora é tempo de agires. 

Para participares, deves utilizar o 

logótipo da campanha Podemos 

Eliminar a Pobreza, disponível em 

pdf e jpg  (tens de usar as cores 

originais ou uma escala de cinzentos 

e não podes efectuar alterações 

ao logo); O anúncio pode conter 

textos, imagens e/ou fotografias (os 

textos devem ser entregues com a 

respectiva tradução em inglês).

Deves submeter o teu trabalho 

até 15 de Junho, através do site 

www.wecanendpoverty.eu, que 

está disponível durante o mês 

de Abril. Os trabalhos vão ficar 

sujeitos a votação do público na 

página oficial da competição e 

posteriormente um júri constituído 

por peritos em Publicidade e 

Marketing seleccionará o vencedor. 

O premiado vai receber 5.000 euros 

doados pela Presidência Europeia 

Espanhola da União Europeia.

+ info: www.unric.org/en/latest-

n e w s / 2 6 1 3 0 - u n l e a s h - y o u r-

creativity-against-poverty 

6ª Edição do 
Concurso BES 
Revelação

Está aberto até ao próximo dia 30 

de Junho o prazo para apresentação 

dos projectos / candidaturas à sexta 

edição do BES Revelação. BES 

Revelação destina-se a jovens com 

idade limite de 30 anos, podendo 

apresentar-se de forma individual 

ou em grupo. Para participarem, 

os candidatos deverão apresentar 

projectos que recorram de forma 

central, ainda que não exclusiva, 

à fotografia, sendo o tema dos 

trabalhos livre. Os processos de 

candidatura deverão ser enviados 

para a Fundação de Serralves, 

devidamente acompanhados pela 

ficha de candidatura e deverão 

respeitar, na íntegra, todas as 

condições de candidatura referidas 

no regulamento da presente edição. 

O regulamento e ficha de candidatura 

encontram-se disponíveis em 
www.bes.pt/besrevelacao ou 
www.serralves.pt.

Ciclo 
Construir em…
Com o ciclo “Construir em…” pre-

tende-se promover uma abordagem 

aos temas da construção de edifí-

cios abrangente e multidisciplinar, 

procurando abarcar os principais 

materiais e sistemas construtivos 

utilizados em Portugal, convidando 

projectistas, construtores, técnicos e 

fabricantes a transmitirem o seu co-

nhecimento e ponto de vista sobre 

cada material. Os temas serão abor-

dados através de Cursos autónomos, 

coordenados entre si, sobre os ma-

teriais e tecnologias mais utilizados 

na construção civil. Estas acções de 

formação possuem uma estrutura 

comum, a qual permitirá aos for-

mandos o acesso a um significativo 

conjunto de boas práticas de cons-

trução e Sessões Técnicas, desen-

volvidas por Empresas, para a apre-

sentação de tecnologias e produtos 

existentes no mercado relacionados 

com cada tema. 
O Ciclo de Formação “Construir 

em…” decorrerá durante o ano de 

2010 no Palácio das Artes – Fábrica 

de Talentos, no Porto e abordará os 

seguintes temas: 
C2: Construir em Vidro> 18 e 19 de 

Junho e 3 de Julho;
C3: Construir em Tijolo> 8, 9 e 16 

de Outubro;
C4: Construir em Pedra> 29, 30 de 

Outubro e 6 de Novembro;
C5: Construir em Metal> 19, 20 e 

27 de Novembro;
C6: Construir em Madeira> 10, 11 

e 18 de Dezembro. + info: www.

oasrn.org/construirem/ga.php

Cursos e 

Workshops

Prémios e

Concursos

Eventos
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