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Nasce em edifício do séc. XIII com a
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Um Sítio com História
por Germano Silva

José Rodrigues, escultor
“A criatividade devia nascer
na barriga da mãe”
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abertura
A Fundação da Juventude completa este ano
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18 anos de acção na promoção e integração
de jovens na vida activa e profissional.
Dada a heterogeneidade do públi-
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co–alvo e o seu contributo na

a granel
dossier

preparação de jovens mais esclarecidos, a Fundação da Juventude opera em várias frentes: emprego e apoio à criação
de empresas, ciência e investigação, cultura, intervenção
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na forja

social e formação cívica e
profissional.
O carácter transversal da
Fundação da Juventude dálhe um cariz singular, atribuindo-lhe uma capacidade
ímpar para intervir em áreas
fundamentais de desenvolvimento, assegurando aos
jovens uma maior participação na construção do futuro
do seu país.
O Palácio das Artes – Fábrica de
Talentos trabalha uma das áreas de
maior capital de crescimento a nível
nacional e internacional: a cultura e a
criatividade.
Através da concretização da sua missão,
a Fundação da Juventude acredita poder,
assim, dar o seu contributo para um Portugal mais forte e renovado.
Carlos Abrunhosa de Brito
Presidente do Conselho de Administração

ficha técnica
Direcção Maria Geraldes

Palácio das Artes - Fábrica de Talentos
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Publicidade Diogo Ruão
Depósito Legal 0123456789/07

Financiado por:

a ranel
29

Exposição

01

‘Pack’

set ...

... dez

Área artística: Artes visuais
Entidade Organizadora: Universidade do Porto
Jovens artistas a expor: Finalis-

01

nov ...

04

... nov

Arte e
tecnologia
digital
Prémio MAPA

Entidades Organizadoras:
Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto
(FEUP); Faculdade de BelasArtes da Universidade do Porto
(FBAUP); Escola de Artes da
Universidade Católica e Departamento de Comunicação e
Arte da Universidade de Aveiro
(DeCA/UA).
Atribuição do Prémio: 3 Novembro
Local: Universidade Católica
do Porto
Website: http://paginas.fe.up.
pt/~mapa/premio/index.html
E-mail: mapa@fe.up.pt
Contacto: 225 081 972
O projecto MAPA pretende
destacar trabalhos desenvolvidos em contexto académico
que aliem a arte e a tecnologia
digital.
Os trabalhos podem ter diversos formatos, desde instalações interactivas, publicações
na web, aplicações para a
rede, performances ou vídeos
interactivos.



tas do curso de Mestrado em

sentativas das actuais hipóteses

Práticas Artísticas Contemporâ-

de intervenção no âmbito das

neas da Faculdade de Belas Ar-

artes visuais, proporcionando a

tes da Universidade do Porto

co-existência de pinturas com

Local: Edifício da Reitoria da

vídeos,

Universidade do Porto, Porto

sionais e peças sonoras. Estão

Website: http:/sigarra.uo.pt/up/

previstas, entre outras acções,

noticias_geral.ver_noticias?P_

visitas guiadas, orientadas por

NR=4216

Jurgen Bock, curador da partici-

Contacto: 225 192 400

pação portuguesa na Bienal de

Esta exposição, comissariada por

Veneza deste ano, e por Miguel

Fernando José Pereira e Cristina

Von Haffe, responsável pelo

Mateus (docentes da U. Porto)

projecto Anamnese da Funda-

e com espaço desenhado pela

ção Ilídio Pinho e pela área das

arquitecta Inês Moreira, será

Artes Plásticas na Porto 2001,

constituída por 20 peças repre-

Capital Europeia da Cultura.

instalações

tridimen-

Joalharia

26

out ...

07

Jóias com
Alma

... nov

Organização: José Soares e Fundação da Juventude
Jovens artistas a expor: Finalistas do curso de Joalharia do
Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria
e Relojoaria - CINDOR		

Local: Galeria da Casa da Companhia/Fundação da Juventude
Website: www.joiascomalma.
com
E-mail: soares@joiascomalma.
com
Contacto: José Soares
Todos os trabalhos apresentados
nesta exposição são de jovens
artistas e conjugam um contraste entre o tradicional e o con-

temporâneo; apresentando conceitos inovadores, ideias frescas
e dinâmicas.
Com a exposição haverá também lugar a palestras nos mais
variados temas, tais como, Gemologia, Tecnologia de Metais,
Historia da Joalharia/Ourivesaria/Filigrana, entre outros, para
além de workshops especializados e para o público em geral.

16

nov ...

06

... jan

Fotograﬁa, vídeo e escultura

Prémio BES Revelação/
Fundação de Serralves 2

Entidades Organizadoras: Banco Espírito Santo e Fundação
de Serralves
Jovens artistas a expor: Catarina Botelho, Pedro Marques e
Ivo Andrade
Local: Casa de Serralves, Fundação de Serralves, Porto
Website: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?srv=207&stp=

31

Pluridisciplinares

11ª Edição
25
da Mostra
... nov
de Jovens
Criadores 2007
out ...

1&id=142039&fext=.pdf

Entidades Organizadoras: Clu-

E-mail: realizarmais@bes.pt

be Português de Artes e Ideias

Reserva de Bilhetes: 226 156 584

(CPAI) e Instituto Português da

Esta exposição reúne os trabalhos dos vencedores do BES

Juventude (IPJ)

Revelação/ Fundação de Serralves 2007: fotografia “Segunda

Jovens artistas a expor: Alunos

pele” de Catarina Botelho, vídeo (sem título) de Pedro Mar-

do Curso de Design do Produ-

ques e escultura “rostos em batatas” de Ivo Andrade.

to, da Escola Superior Técnica
de Gestão (ESTG) de Viana do
Castelo
Local: Centro Municipal de Exposições, Odivelas
Website: juventude.gov.pt/Portal/Programas/ProgJovensCriadores/
E-mail: pressjc07@gmail.com

05

out ...

25

... nov

Joalharia e
Símbolos
Visuais

Entidade Organizadora: Museu
da Presidência da República
Jovens artistas a expôr: Inês Sousa Pinto, Pedro Loureiro, Olga
Noronha, Paulo do Vale, Alice
Neiva, Margarida Miranda, Vera
Maria Manzoni de Sequeira Grilo, Sofia Botelho, Ana Cristina
Jorge e Susana Martins.
Local: antigas jaulas do Pátio dos
Bichos, no Palácio de Belém
Website: http://museu.presidencia.pt/homepage.htm
Contacto: 213614600

Contacto: 213 230 090/91
O Centro Municipal de Exposições de Odivelas recebe a Mostra de Jovens Criadores 2007,
que integra artes plásticas, fotografia, banda desenhada, ilustração, ciberarte, design gráfico,
design de equipamento e joalharia. Do programa constam
espectáculos de música e de
dança, mostras de vídeo, café
literário, desfile de moda e exposição plurisdisciplinar.

5

18

out ...

15

Dança

Dança.PT

... nov

Contacto: 225 508 918
Dança.PT tem como objectivo a

Entidade Organizadora: Balle-

apresentação de trabalhos pro-

teatro

duzidos em Portugal nos domí-

Jovens artistas a expor: João Sa-

nios da dança contemporânea e

mões, Clara Andrematt & Victor

da performance.

Rua, Tânia Carvalho, Ivo Serra,

Pretende-se criar um pólo de cir-

Né Barros, Paulo Henrique, Vera

culação de momentos informais

Santos, Isabel Barros & Carlos

e descontraídos para que o pú-

Guedes

blico possa usufruir de propostas

Data: 18, 20 e 27 de Outubro,

que se esvaem com o tempo.

3, 8, 10 e 15 de Novembro

A segunda edição do Dança.

Local: Balleteatro Auditório

PT está já prevista para Abril de

Website: www.balleteatro.pt

2008.

que a música portuguesa está a

As categorias em competição no

Artistas: Todas as idades

Festival
Atlantic
Waves 2007

despertar interesse em todo o

FEST são: ficção, documentário,

Data de apresentação: 26 de

mundo, a edição deste ano fez

experimental, animação, video-

Novembro, às 21.30h

uma aposta na apresentação de

clip e filmes de âmbito escolar.

Local: Jardim de Inverno do

jovens músicos nomeadamente

Este ano existirá a categoria de

Teatro Municipal São Luiz, em

com a participação de DJ Mal-

competição Castelo de Prata, di-

Lisboa

Entidade Organizadora: Dele-

boro, Macacos do Chinês e ain-

rigida a primeiros ou segundos

Website: http://www.voarte.

gação inglesa da Fundação Ca-

da ciclos de concertos como a

trabalhos dos novos realizadores

com ou http://dancasemsombra.

louste Gulbenkian

jovem fadista Raquel Tavares.

em formato de Longa-metragem.

blogspot.com/

Local: Londres

Em paralelo, o FEST realiza o En-

E-mail: info@voarte.com

Website: www.atlanticwaves.

contro de Estudantes de Imagem

Contacto: 213 932 410

01

nov ...

11

... nov

Música

org.uk/
E-mail: info@atlanticwaves.
org.uk
Contacto: + 44(0) 2079087622
O mês de Novembro foi o escolhido na edição deste ano, que
se concentra em 11 intensos



E.mail: produção@balleteatro.pt

28

Cinema e Vídeo

FEST - Festival
04
Internacional
...nov
de Cinema
Jovem
out ...

em Movimento e ainda o FEST
Sound2007, no mesmo local.

26

Vídeo e dança

Festival
Internacional
de Vídeo-Dança
“Dança sem
Sombra” 2007

nov

dias de, fado, guitarra e música

Entidade Organizadora: Câmara

electrónica.

Municipal de Santa Maria Feira

O Festival Atlantic Waves é um

Artistas: Jovens com idade até

motor de desenvolvimento da

30 anos

música nacional e uma pla-

Local: Santa Maria da Feira

taforma para novos artistas se

Website: www.fest.pt

imporem na cena musical in-

E-mail: fest@fest.pt

Entidade Organizadora: Asso-

ternacional. Num momento em

Contacto: 256 330 900

ciação Vo’ Arte
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Fundação da Juventude

Cria Cultura
Própria
Áreas de Intervenção
Actuando em áreas como o

Palácio das Artes – Fábrica de Talentos é um pólo
de criatividade e inovação, que acolhe jovens
criadores, apoia projectos artísticos, trabalha a
área das indústrias culturais e criativas e aposta
nas novas tecnologias.

Cinema, a Arquitectura, a Literatura, o Design e a Publici-

8

dade; aposta ainda nas Novas

Das entranhas do edifício Dou-

primeira contrastaria da cidade

Tecnologias e Multimédia, já

ro, em pleno centro histórico

do Porto. O objectivo é criar

que reconhece o seu impacto

do Porto, está a nascer o Palá-

um espaço de experimentação

no desenvolvimento de no-

cio da Artes. Por fora ainda é o

e um centro de criatividade

vos processos criativos, na

musgo e a cal enegrecida que

e inovação, que possa tornar

criação de novas estéticas

se confundem com o granito

a cultura e a criatividade em

artísticas e na difusão e pro-

da Ribeira até ao rio.

factores fundamentais para um

moção de novas formas de

Dentro

excursões,

novo desenvolvimento econó-

consumo cultural.

descobrem-se pedaços de his-

mico e social do Porto e do

Este projecto, pioneiro em

tória, idealizam-se salas api-

país.

Portugal, contempla também

nhadas de gente com ideias.

Idealizado para apoiar os jo-

a área das Artes Visuais, como

Há uma Fábrica de Talentos a

vens criadores na sua fase

a Pintura, Escultura, Fotogra-

ser construída.

inicial de vida, o Palácio das

fia; e as Artes Performativas,

O Palácio das Artes - Fábrica

Artes aspira a estabelecer-se

como a Música, o Teatro ou

de Talentos (PAFT) vai ocupar

como uma ponte entre a for-

a Dança.

o espaço físico do Edifício

mação escolar e o mercado de

Pretende ainda o cruzamen-

Douro, um antigo convento do

trabalho. Mas também em tor-

to de outros sectores com o

século XIII, que em tempos al-

nar-se num espaço de discus-

criativo potenciando o de-

bergou a delegação portuense

são e experimentação sobre a

senvolvimento mútuo.

do Banco de Portugal e foi a

sociedade contemporânea, da

fazem-se

sua produção cultural e criati-

do seu uso como instrumento

vidade, um local de encontro

de formação e promoção dos

entre os diferentes sectores da

jovens criadores. Está já em

economia, gerando e promo-

desenvolvimento um projecto

vendo a criação de valor em

núclear de apoio aos jovens

torno da criatividade.

criadores, denominado Labo-

Na prática, o Palácio das Artes

ratório Europeu de Indústrias

– Fábrica de Talentos (PAFT)

Criativas. Trata-se de uma pla-

visa apoiar os jovens criadores

taforma on-line, de formação

no desenvolvimento dos seus

ao longo da vida, de investi-

projectos, de forma, extensiva

gação, que permitirá a forma-

e inclusiva, disponibilizando

ção de equipas internacionais

meios e espaços de trabalho.

e que servirá como suporte de

O PAFT colocará à disposição

divulgação de projectos criati-

dos jovens laboratórios consti-

vos.

tuídos por equipas multidisci-

O PAFT vai desenvolver ainda

plinares que os envolvam no

projectos de promoção de jo-

desenvolvimento de projectos

vens criadores à escala nacio-

de aplicação de criatividade

nal e internacional, através da

e outros sectores, como a ci-

realização de espaços de mos-

ência, o turismo, a indústria.

tras das suas criações, de que

A área das novas tecnologias

é exemplo o Trip – Festival In-

estará também na base de toda

ternacional de Rua, um even-

a intervenção do PAFT como

to de arte em espaço público,

desenvolvimento e criação de

que ocupará todo o centro his-

novas estéticas, da sua aplica-

tórico do Porto e Vila Nova de

ção na produção artística, ou

Gaia.
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Cultura
A intervenção na área cultural da Fundação da Juventude reﬂecte-se
através dos vários concursos que lançou em conjunto com os seus
parceiros e fundadores: Design em Português, que conta já com cinco edições e a participação de onze empresas associadas e o Prémio
Fidelidade, concurso de pintura lançado em conjunto com a Companhia de Seguros Fidelidade e que teve quatro edições pautadas de
sucesso na participação e divulgação de jovens valores.

Há 18 anos que a Fundação da Juventude
tem como missão promover a integração
de jovens na vida activa e proﬁssional, formar cidadãos esclarecidos e despertar o
interesse por uma participação activa na
sociedade.
A 25 de Setembro de 1989, o Centro Histórico do Porto vê nascer,
na Casa da Companhia, a primeira Fundação privada de âmbito
nacional com a missão exclusiva de promover a integração dos
jovens na vida activa e profissional.
Uma Fundação que nascia com o apoio de instituições públicas e privadas, que acreditaram na urgência da existência de um
projecto que qualificasse os jovens e os preparasse enquanto
profissionais de excelência para os mercados nacional e internacional.

Intervenção Social e Formação Cívica
Nesta área de intervenção, especial destaque para dois projectos nucleares da Fundação da Juventude, coordenados por Júlio Machado
Vaz: a “Comunidade de Inserção – Eng. Paulo Vallada”, no Porto, e
a “Comunidade de Inserção Sócio Profissional de Jovens Mulheres
Vitimas de Violência”, em Tavira.

10

Ciência e Tecnologia
O concurso “Jovens Cientistas
e Investigadores”, organizado
anualmente desde 1992, constitui um bom exemplo deste vector de actuação.

Informação e Investigação

Empreendedorismo

A fim de melhor alicerçar os seus programas e intervenções com

Apoiar na construção de uma

o intuito de promover a investigação e produção de conheci-

sociedade dinâmica passa pelo

mento nas áreas em que trabalha e respectiva disseminação, a

incentivo à iniciativa, ao saber

Fundação da Juventude realiza Estudos/Trabalhos de Investiga-

fazer, ao empreendedorismo.

ção em conjunto com alguns dos melhores investigadores, esco-

Este é um dos vectores de actua-

las e universidades nacionais e internacionais.

ção que está na génese da FJ.
Para além dos diversos programas nacionais de incentivo à
criação de empresas e de apoio

Na sua génese esteve um pa-

ção. No sentido de alcançar

cer e a experiência e saber

trimónio de intenções, ideias

os seus objectivos, a Fundação

que acumulou no domínio

e fortes convicções que, em

da Juventude definiu várias

da

poucos meses, permitiram à

frentes de actuação: a Empre-

hoje à Fundação prepa-

Fundação da Juventude o re-

gabilidade, o Empreendedoris-

rar conscientemente uma

conhecimento do estatuto de

mo, a Ciência e Tecnologia, a

intervenção em projectos

utilidade pública.

Informação e Investigação, a

estruturantes em áreas que

Tendo a Fundação da Juventu-

Intervenção Social e Formação

considera fundamentais: a

de sempre como referência a

Cívica e a Cultura. A actuali-

social e de formação cívica

empregabilidade dos jovens,

dade da missão que a fez nas-

e a cultural e criativa.

Juventude,

permitem

técnico e financeiro ao desenvolvimento de projectos, os
Ninhos de Empresas, em funcionamento desde 1990, apresenta-se em três espaços de incubação – Porto, Lisboa e Faro
– e apoiaram, na fase de criação
e lançamento, mais de 300 de
empresas a nível nacional

desenvolve projectos e programas adequados à formação e
necessidades de cada públicoalvo. Um fim comum para uma
população heterogénea ditou
uma função multifacetada logo
nos primeiros anos de existência, característica que se vem
reforçando desde a sua cria-

Empregabilidade
Nesta área são disponibilizadas:
formação profissional, orientação vocacional e experiências
com contexto real de trabalho,
desenhadas de acordo com o nível de escolaridade dos jovens.
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Projecto Palácio das Artes

Fábrica de Talentos
quer crescer de mãos
dadas com os principais
agentes culturais do País
Ricardo Lemos - Texto
Virgílio Ferreira - Fotografia

Criar raízes. Estabelecer pontes.

Heitor Alvelos assume também o interesse de ambas as partes no

Envolver pessoas, universida-

levantamento de referências históricas e de produção efectiva de

des, empresas, gente que pensa

objectos artísticos. Explica que o Instituto de Investigação em Design

e faz.

Media e Cultura, em fase de criação em parceria com a Universida-

O projecto Palácio das Artes

de de Aveiro, cujo grande objectivo é o desenvolvimento cultural,

– Fábrica de Talentos (PAFT) vai

económico e social da Região Norte, irá também dar o seu contribu-

ser mais do que um edifício bo-

to ao Projecto. “Há uma clara convergência de objectivos”, diz. Para

nito e recuperado carregado de

o professor, existe “uma necessidade absolutamente prioritária de

história. Vai ser a alma criadora

enraizar a Universidade do Porto em todos os sectores exteriores”.

de uma região adormecida, do
norte para o resto do país, do

Outro caso é o da Universidade Católica que através da sua Escola

noroeste peninsular para a Eu-

das Artes poderá tornar-se num parceiro importante em todo este

ropa.

processo. Álvaro Barbosa, coordenador do Curso de Som e Imagem

Há parcerias a serem criadas,

da Escola das Artes, reconhece que “um projecto com esta enverga-

ideias cruzadas com o Porto,

dura é de extrema importância para os alunos”.

Aveiro, Braga, Galiza, Barcelona e Itália.
Heitor Alvelos é um desses homens que ajuda a fazer o caminho. O Presidente do Departamento de Design da Faculdade
de Belas Artes do Porto já tem
uma equipa constituída por docentes e alunos vão documentar
toda a transformação do Edifício
Douro, onde vai ficar instalado
o PAFT. A crónica visual destes
dias de azáfama já pode ser espreitada no http://edificiodouro.
wordpress.com/.
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O docente comenta que a iniciativa da Fundação da Juventude pode
ser “uma ponte entre o ensino e o mercado de trabalho”, sobretudo
para quem pretende seguir uma carreira como autor individual, já
que é numa fase inicial, diz, que os alunos precisam de apoio.
Álvaro Barbosa vinca que o PAFT se destaca dos demais, sublinhando que o mesmo possui “uma ambição e envergadura maior, é mais
abrangente e está mais sustentado em objectivos concretos”. Afinal,

“pôr o Porto no
mapa e estimular
e dinamizar as
indústrias criativas
na região”

recorda, o PAFT surge um pouco dentro dos objectivos que deram
origem a criação da Escola das Artes, nomeadamente as de “colocar o Porto no mapa e estimular e dinamizar as indústrias criativas
na região”. Nesse sentido, revela, “gostaríamos que a Fundação da
Juventude fosse um parceiro privilegiado”, estabelecendo parcerias
nos Festivais “Olhares de Outono” e “Black&White”.

La Mekanica
Jovem português
cria em Barcelona
Centro de referência da
dança contemporânea

Criada em 2003 como colectivo

explica o jovem, e está aberta a

de artistas e produtores cultu-

todos os criadores independen-

rais, La Mekanica surgiu como

tes.

um espaço de ensaio e oficina

A associação encontra-se dotada

de produção gerida por artistas e

com uma sala de ensaios, onde

produtores culturais independen-

os jovens coreógrafos podem de-

tes. Em 2005, com a forma jurí-

senvolver as suas criações; uma

dica de associação cultural, La

oficina de produção, que facul-

Mekanica começou a desenvol-

ta o acesso a um vasto conjunto

ver actividades de programação

de recursos técnicos; um centro

de espectáculos, apoio à criação

de documentação. La Mekanica

e organização de diversas iniciati-

desenvolve, por outro lado, uma

vas inovadoras e dinamizadoras.

série de programas, entre os quais

Tornou-se num espaço de traba-

o “Programa Artistas em Residên-

lho onde os artistas criam, investi-

cia”, que oferece aos artistas espa-

gam, reflectem e questionam. Foi

ços de criação e experimentação

idealizada e concretizada por um

para os seus projectos e o “Pro-

português, Rui Silveira, o actual

grama de Intercâmbios” que dá a

director artístico, transformando-

possibilidade aos artistas de viaja-

se rapidamente num local de cul-

rem por todo o território espanhol

to e de referência no meio artís-

e europeu, desenvolvendo, dessa

tico de Barcelona. La Mekanica,

forma, os seus projectos.
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Edições da
Fundação da Juventude
Cidade e Democracia:
30 Anos de Transformação
Urbana em Portugal

IV Edição do Programa
Nacional de Bolsas de
Investigação para Jovens
Historiadores e Antropólogos
A Fundação da Juventude lançou, em Novembro de 1997, a IV Edição
do Programa Nacional de Bolsas de Investigação, projecto que desde
logo registou uma enorme receptividade por parte dos jovens. Ao todo,
a Fundação recebeu vinte trabalhos de investigação, provenientes de
30 jovens finalistas e licenciados nas áreas da História e da Antropologia, sobre temas tão diferentes como a inventariação e classificação do
património arquitectónico, a estudos sobre a estrutura demográfica das
populações, processos de industrialização em determinadas regiões ou
lendas e narrativas populares. O projecto, que pretendia incentivar os jovens para uma carreira profissional ligada à investigação e estimular-lhes
a curiosidade para o património histórico e antropológico português,
acabou por resultar na publicação deste conjunto de estudos inéditos.
A obra é uma compilação de trabalhos referentes às regiões do Doutor
Litoral e Minho, que foram concebidos entre os anos de 1997 e 1999.
Coordenação do Projecto: Maria Geraldes, Directora da FJ

Estudo sobre a Inserção Profissional
dos Jovens Diplomados no Algarve
entre 1999 e 2001
Este é um dos mais importantes trabalhos de investigação publicados
pela Fundação da Juventude, por pretender caracterizar os processos de
inserção profissional dos jovens diplomados no Algarve. Foi realizado,
a meias, por uma equipa interna multidisciplinar com larga experiência
no trabalho juvenil e por peritos e técnicos externos com competências
na investigação e no tratamento de dados. O estudo, que decorreu entre
Março de 2003 e Setembro de 2004, teve como população alvo recémlicenciados e bacharéis, jovens que finalizaram o percurso universitário
entre 1999 e 2001, numa das instituições de ensino superior da região
algarvia.
Coordenação Geral: Maria Geraldes, presidente da FJ e Paulo Santos,
director interino da FJ; Coordenação Científica: Ana Romão, professora da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve; Equipa
Técnica: Cláudio Lima, director regional da FJ do Algarve; Sandra
Góis, coordenadora da área Social da delegação da FJ do Algarve;
Sílvia Pedro, investigadora; Sónia Tomé, investigadora
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Entre 2000 e 2004, vários arquitectos estudaram o desenvolvimento
humano do território português, tendo como referência a relação entre
a cidade e a democracia. O estudo
surgiu na sequência da atribuição de
bolsas de estudo a equipas de arquitectos, numa acção conjunta entre a
Fundação da Juventude e a Ordem
dos Arquitectos do Norte, com o intuito de ser efectuado um trabalho
de investigação sobre a transformação da cidade, em Portugal.
Coordenação Científica e Texto:
Álvaro Domingos; Coordenação
Editorial: Ordem dos Arquitectos

Formação e Emprego
Juvenil em Portugal,
França e Dinamarca
Uma equipa do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto desenvolveu um
trabalho de investigação nas áreas
da Metalurgia, Mecânica, Têxtil e
Vestuário, solicitado pela Fundação
da Juventude e financiado pela Comissão das Comunidades Europeias.
O resultado foi a publicação deste
trabalho, centrado na avaliação do
impacto da formação nas trajectórias profissionais de jovens em três
países da União Europeia.
Coordenação do Projecto: Maria
Geraldes, directora da FJ; Tradução: Cristina Sousa e François
Gonzalez de Quijano

Inclusão e Integração da
Segunda Geração de
Imigrantes dos PALOP –
A Perspectiva do Sucesso
Educativo e Profissional
Coordenado pela Fundação da Juventude, com o apoio do Programa
Europeu Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social,
este estudo, realizado pela Universidade Lusíada, analisa a problemática
da inserção plena dos filhos dos imigrantes dos países de língua oficial
portuguesa (PALOP). A obra pretende
determinar que factores determinantes levam os jovens da segunda geração de imigrantes a enveredar ou por
caminhos de sucesso ou por trajectos
de exclusão e marginalidade.
Coordenação do Projecto: Ana Rita
Ribeiro e Sandra Góis; Coordenação Científica: José Manuel Mata
Justo, da Universidade Lusíada;
Investigadores da Universidade Lusíada: José Francisco Pavia, Maria
Madalena da Cruz, Mário Bento
Antas e Pedro Martins Caldeira.

Formação Profissional de
Cariz Tradicional Orientada
Para Públicos Juvenis:
Os Casos da Ourivesaria e
da Joalharia
Promovido pela Fundação da Juventude, com o apoio da Comissão das
Comunidades Europeias e do Estado
Português, ao abrigo da linha de acção “Estudos e Investigação” do Programa Pessoa, este estudo, efectuado em Dezembro de 1999, aborda
a formação profissional tradicional
orientada para públicos juvenis, nas
áreas da Ourivesaria e Joalharia.
Coordenação do Projecto: Maria
Geraldes, Directora da FJ; Equipa
Técnica: Ana Brandão, Clara Ferraz, Rute Lemos, Sandra Gomes
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Em época de crise, Maria Geraldes diz que é uma questão de sobrevivência
para o Porto fazer parte das rotas culturais. A directora geral da Fundação
da Juventude acredita que o Projecto Palácio das Artes – Fábrica de Talentos
vai ser uma ponte entre as escolas e o mundo do trabalho e que vai ajudar a
criar um “cluster” nacional de criatividade.

“O Porto tem todas
as condições para ser
uma das grandes capitais
do turismo cultural”
Ricardo Lemos - Texto
Virgílio Ferreira - Fotografia
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“O que é preciso é
ajudar as pessoas a não
terem medo e a não
terem fronteiras na
cabeça.”

e

r

humano

Em pleno centro histórico do

O que é o Projecto Palácio das Artes – Fábrica de Talentos?

Porto, há uma equipa coordena-

Este projecto vai ser a ponte da formação com a actividade

da por Maria Geraldes que faz

profissional para as áreas criativas. Quer marcar a diferença num

mexer a cidade.

país e na zona histórica de uma cidade, que sempre foi criativa,

A Fundação da Juventude fica

arrojada, inovadora.

ali, entravada no casario da Rua
das Flores. E é ali que as ideias

Este Projecto é um novo desafio para a Fundação da Juventude?

voam e os projectos nascem.

É um novo desafio para a Fundação que a cidade e o país vão

O Palácio das Artes é só o mais

acolher com muito agrado. Queremos, com este projecto, ajudar

ambicioso. Mas a directora não

a criar um “cluster” nacional de criatividade. E temos a obrigação

reclama louros. Só vontade de

de o fazer bem, sendo esta uma Fundação que trabalha à 18 anos

fazer.

com jovens.

Á minha frente surge um rosto
que espelha um sorriso como

Que referências é que tem para este projecto?

há muito não via. Esse rosto não

Fomos beber ao Mediterrâneo, que tem características muito

aparenta a idade. “Esta é a Dra.

próprias com as quais Portugal se identifica. O Mediterrâneo é

Maria Geraldes” revelam-me

forte em termos criativos, é rico em termos de património, rico

em surdina...

em termos de turismo cultural e rico em termos de pessoas. Este
projecto tem de ser um projecto de referência mediterrânica, independentemente das parcerias que quer e vai estabelecer com
outros países europeus e acima de tudo com o norte da Europa.
Conhece outros projectos semelhantes noutros países?
Existem projectos semelhantes em Espanha, em Itália, em Inglaterra,
na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos que estão a funcionar
com imenso sucesso. Este tipo de projectos ligados à criação não
tem fronteiras. O que é preciso é ajudar as pessoas a não terem
medo e a não terem fronteiras na cabeça.
Este projecto vai ser um pólo de arte e saber?
Vai com certeza. De arte, saber, de ensinar a fazer, mas sobretudo de fazer com responsabilidade, qualidade e partilha de
conhecimento.
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A Fundação sempre deu par-

às necessidades das adolescentes que vivem a sua maternidade

ticular importância às ques-

precocemente e que se encontram em situação de risco, e cujo

tões da Intervenção Social e

trabalho consiste em dar alojamento, acompanhamento, convívio,

Formação Cívica e nesta área

planeamento, estimulo e formação, sempre acompanhado por uma

destacam-se dois projectos co-

experiente equipa de profissionais. Já em Tavira, a Fundação criou

ordenados por Júlio Machado

a “Comunidade de Inserção Sócio-Profissional de Jovens Mulheres

Vaz. Trata-se da “Comunidade

Vítimas de Violência”, que visa enquadrar e dar apoio psicológico

de Inserção - Eng. Paulo Valla-

às vítimas de violência, sustentado por uma equipa de profissionais

da”, que se destina a responder

da área de saúde, psicologia entre outros.

“O Porto tem todas as
condições para ser uma
das grandes capitais do
turismo cultural”
O que é para a Fundação da

Como é que este projecto pode revitalizar a baixa?

Juventude, um jovem talento?

Vai ter um papel fundamental por duas razões: pela recupera-

É um jovem que quer fazer,

ção do património através da dinamização de todo o quarteirão

quer criar e o facto de ele que-

Ferreira Borges, tendo um espaço de restauração, lojas, galerias,

rer fazer e criar é para nós um

centros de formação, espaços de visita, que vão revolucionar a

factor decisivo nesse apoio.

forma de viver a Baixa; e pela reanimação da cultura, da tertúlia,

Para nós, um jovem talento é

do espaço de encontro e debate de ideias.

aquele que acredita em si, que
acredita no seu projecto.

A Fundação tem espaços que cede a organizações de jovens
ou a jovens criadores que queiram desenvolver projectos ou

Como é que se descobrem

actividades culturais, sociais e formativas. Como funciona isso,

jovens com talento?

quem pode participar?

Na Fundação os jovens apare-

Todos os jovens, desde que tenham um bom projecto. A Funda-

Vista de Perfil

cem-nos porque alguém disse,

ção faz uma triagem criteriosa e tem níveis de exigência, mas se

Nascida no Porto, Maria Geral-

alguém viu, porque alguém re-

o projecto for bom, a Fundação abre as portas a essas iniciati-

des cedo mostrou um genuino

ferenciou, pelas escolas, pelas

vas.

amor à Invicta. Licenciou-se em

instituições privadas e públi-

1986 pela Faculdade de Letras

cas, empregadoras. A Fundação

O que é que gostaria de ter criado que ainda não conseguiu?

da Universidade do Porto com

cresce porque a procura é per-

O que eu ainda não fiz de forma estruturada foi trabalhar mais

o curso de Línguas e Literaturas

manente e consolidada.

as questões sociais. Penso que na próxima década vai ser esse

Modernas. Foi presidente do Co-

também o grande desafio, nomeadamente com os projectos que

mité de Peritos para a promoção

O Porto tem hipóteses

estamos a iniciar no âmbito da maternidade precoce e das jo-

da Mobilidade dos Jovens na

em termos de turismo de

vens mulheres vítimas de violência.

Europa, do Conselho da Euro-

criatividade?

pa/Centro Europeu da Juventude,

Todas as hipóteses. O Porto tem

Como é que a Fundação da Juventude promove e integra os

em Estrasburgo. Iniciou a colabo-

este ambiente típico de uma ci-

jovens na vida activa e profissional?

ração com a Fundação da Juven-

dade burguesa, de uma cidade

Esse processo depende de como o jovem chega aqui. Cada caso

tude em Janeiro de 1990, estava

com história e de uma cidade

é um caso, a Fundação trabalha o indivíduo. Nós queremos que

a instituição a dar os seus primei-

hospitaleira. Penso que o Por-

o jovem faça connosco o seu projecto de vida e em função disso

ros passos. Em Fevereiro de 1991

to tem todas as condições para

desenha-se um plano de intervenção.

assumiu o cargo de directora ge-

ser uma das grandes capitais do

ral, em regime de exclusividade.

turismo cultural e tem de fazer

Quantos jovens é que a Fundação já conseguiu integrar ao

Nunca escondeu que os projec-

parte dessas rotas. É uma ques-

longo deste anos?

tos que envolvem os jovens mais

tão de sobrevivência.

Milhares. A Fundação é procurada para a formação e para o re-

necessitados são os que mais a

forço de qualificações e muito para a empregabilidade e neste

encantam. De Fevereiro de 2004

processo trabalha com cerca de 500 a mil jovens por ano, o que

a Março deste ano foi presidente

em 18 anos dá umas largas centenas de milhares de jovens.

da Comissão Executiva do IPJ,
tendo regressado no final do seu
mandato de três anos, à instituição que ajudou a criar. O amor
pelos jovens sente-se a cada gesto, a cada olhar, pelo seu tom
de voz, pela forma apaixonada
como fala da juventude.
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Um Sítio
com História

18

O edifício do Largo de S. Domingos, onde a Fundação da Juventu-

espaço mais amplo e cómodo e o sítio escolhido foi o dos alpendres

de projecta criar um espaço de “Inovação e Criatividade”, para ser

do Mosteiro de S. Domingos.

colocado ao serviço dos nossos jovens criativos e inovadores, tem

Tratava-se, naquele tempo, finais do século XIV, do recinto mais cen-

uma história que anda indissoluvelmente ligada à história da própria

tral da cidade que, além de espaçoso tinha ainda a vantagem de ser

cidade.

coberto, logo, abrigado da chuva, no Inverno, e da inclemência dos

O edifício em questão é tudo quanto resta do mosteiro de S. Domin-

raios do sol, durante o Verão.

gos – o mais antigo do Porto, fundado no ano de 1238 por iniciativa

Sabe-se que em 1354, se reuniram “ sob o alpendre de Sam Domin-

do bispo D. Pedro Salvadores.

gos”, Juízes, Vereadores, Procuradores do Concelho bem como “ a

Ao longo de muitos séculos, era naquele convento e nos seus famo-

maior parte dos homens-bons, vizinhos e comunidade da dita cida-

sos alpendres, que se reuniam os vereadores, juízes e outras entida-

de”, para deliberarem sobre uma contenda a que fora dado o título

des para tratarem de assuntos que dissessem respeito ao burgo.

de “Dúvidas de Jurisdição entre o Bispo…”

Ali se realizavam as reuniões do Concelho e outros actos da Vere-

Mas o alpendre do Mosteiro de S. Domingos não era utilizado so-

ação.

mente para as reuniões públicas do Concelho.

A cidade já dispunha da sua Casa da Câmara ou do Senado onde

Servia também para mercadores, nacionais e estrangeiros, nomeada-

periodicamente se faziam as sessões ordinárias do Município.

mente venezianos, florentinos e napolitanos exporem por ali, diante

Mas para as reuniões plenárias, espécie da Assembleia Municipal

dos olhos ávidos do povo e da burguesia endinheirada, as suas co-

dos nossos dias, em que, além dos Juízes e Vereadores, eram cha-

biçadas e variadas fazendas que iam desde os panos de rãs, cristais

mados a participar os “homens bons” do Concelho, era preciso um

de Veneza, arcas de Flandres a mais mil e tantos artefactos de ouro
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Germano Silva - Texto
Virgílio Ferreira - Fotografia

"Tratava-se, naquele
tempo, finais do
século XIV, do
recinto mais central
da cidade"

ou prata a maior parte dos quais
saídos das habilidosas mãos dos
nossos ourives e artesãos.
O convento, propriamente dito,
ocupava o edifício que é objecto deste artigo e que se estendia para os lados do rio até
ao Mercado de Ferreira Borges,
inclusive; para poente ocupava
o leito da actual Rua de Ferreira
Borges; e a nascente tinha como
limite a antiga Rua das Congostas, substituída pela Rua de Sousa Viterbo.
A cerca descia até à Rua do Infante D. Henrique.
Em 1777, a igreja do mosteiro,
que tinha a entrada principal
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voltada para o lado da actual
Rua de Ferreira Borges, ficou
muito danificada por causa de
um incêndio que nela houve.
A partir dessa data os dominicanos passaram a utilizar para
as suas celebrações religiosas a
capela que pertencera à Ordem
Terceira.
Em Novembro de 1832, cinco
meses depois da entrada do Exército Libertador no Porto, ardeu
o edifício do convento que os
frades haviam abandonado logo
que souberam da entrada das
tropas liberais na cidade. Imediatamente a seguir ao incêndio
procedeu-se ao arrolamento dos
bens dos dominicanos e pouco
depois, a parte do edifício que
o fogo poupara foi cedida pelo
Governo para nela ser instalada
a filial do Banco de Lisboa, mais
tarde Banco de Portugal que ali
se manteve até à transferência
dos seus serviços, em 1934,
para as suas novas instalações
da Praça da Liberdade.
Com a saída do Banco de Portugal do edifício do Largo de S.
Domingos, instalou-se nele a já
extinta Companhia de Seguros
Douro que ali se manteve até
praticamente aos nossos dias.
Espera-se e deseja-se que a ligação histórica do edifício à
cidade se mantenha nas novas
funções a que lhe vão ser destinadas e para as quais vão ser
preparado.
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www.edificiodouro.wordpress.com
21

Bolsa
deValores

A Referência

José Rodrigues, escultor:
“O mundo da Arte devia estar
nas mãos dos Jovens”
Se tivesse o poder de decidir, José Rodrigues, escultor
“do Mundo”, colocaria suavemente a Arte “nas mãos
dos jovens” e abriria as portas da “calma” aos artistas,
deixando-os exprimirem-se com liberdade. É com esse
sonho que sorri à chegada do Palácio das Artes e com
essa esperança que abraça o seu próprio projecto artístico: uma Fábrica Social.
Texto: André Rodrigues

“Vivo no Mundo, não abdico

que “a criatividade devia nascer

seguiram vingar neste mundo”.

do espaço”, afirma espontane-

da barriga da mãe. O mundo da

Afinal, admite, “é preciso ter

amente o escultor José Rodri-

Arte devia estar nas mãos dos

condições e estruturas para se

gues, que decidiu desenvolver

jovens”. Afinal, alerta, o que o

continuar a exercer aquilo que

a sua vida pessoal e profissio-

país precisa é de “dar calma e

se gosta”.

nal entre o Porto, a Alfândega

garantias para que as pessoas

Prestigiado e reconhecido in-

da Fé e Vila Nova de Cerveira.

se exprimam”, tal como está a

ternacionalmente,

Uma espontaneidade que o

acontecer com o surgimento do

realizou, numa primeira fase

apaixona, motivando-o conti-

Projecto Palácio das Artes/Fábri-

profissional, um trabalho mul-

nuamente para a Arte. Neste

ca de Talentos: “Estou encantan-

tidisciplinar, com obras que

momento, diz-se novamente

do. Vejo que não estou sozinho

abrangiam, para além da escul-

enamorado. Está a transformar

neste tipo de iniciativas”.

tura, outras áreas, como a gravu-

uma antiga fábrica operária,

Nascido em Luanda, Angola, há

ra, a medalhística, a cerâmica,

a “Fábrica Social”, localizada

71 anos, José Rodrigues iniciou

a ilustração e a cenografia. Estas

no Porto, num espaço de no-

a aventura no mundo da Arte na

duas últimas, confessa, consi-

vas oportunidades para jovens

década de 60, ao entrar na Es-

dera-as grandes artes, entre as

artistas. “O jovem artista põe

cola Superior de Belas-Artes do

artes. “O teatro ensina tudo, a

tudo em causa: a vida, o tra-

Porto (ESBAP), onde se formou

saber vestir, a lavar o chão, a

balho. E os apoios que tem são

em Escultura. “Nessa década”,

fazer de actor, tem muita luz.

pouquíssimos, porque se gasta

recorda, “as artes unidas tinham

O teatro é uma maqueta da so-

muito dinheiro na construção

muito sentido, porque na con-

ciedade onde o mundo é uma

de centros culturais e em mu-

versa com os outros colegas

representação”. Já “o desenho é

seus e não se investe nada na

conseguíamos encontrar respos-

uma linguagem que nasce com

criatividade dos jovens”, cen-

tas e ideias para avançar”. Po-

o homem das cavernas. É a mi-

sura o escultor, adiantando

rém, comenta, “só alguns con-

nha linguagem”, sublinha.

o

escultor
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Um carro para os quatros elementos
Com apenas 22 anos, Duarte Castelo Branco conquistou o primeiro lugar da terceira edição do

“Este prémio, em termos de cur-

Prémio de Design Seat/ Automagazine – “Um Seat para os quatros elementos”.

riculum, é importante, mas mais

O aluno do 4º ano de Design Industrial da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rai-

importante é trabalhar”. Duarte

nha, ganhou um estágio de seis meses no Centro de Design da SEAT, em Barcelona, orientado por

Castelo Branco termina o curso

Luc Donckerwolke, director de design da SEAT. Vai receber ainda uma bolsa de apoio ao estágio

no próximo ano lectivo e depois

e tem a possibilidade de desenvolver uma maqueta do modelo criado.

segue para o estágio, em Barcelona.
O prémio de design automóvel

O trabalho que teve de apre-

seat / automagazine é iniciativa

sentar para concorrer ao prémio

conjunta da SEAT Portugal e da

tinha de respeitar os padrões

revista Automagazine. Tem como

da marca e o objectivo do con-

objectivo estimular os criadores

curso: desenhar um automóvel

nacionais na área do design au-

para os quatro elementos”. Du-

tomóvel, propondo-lhes o desa-

arte não sente que isto tenha

fio de desenharem um modelo

limitado o seu trabalho criativo,

SEAT inédito e original.

pelo contrário: “Ao definir as

A originalidade do projecto, o

fronteiras da criatividade limita

potencial de viabilidade comer-

a abrangência do trabalho, tor-

cial e industrial e a fidelidade

na-o mais incisivo e logo mais

ao conceito proposto foram os

produtivo”.

critérios usados para apurar o
vencedor.

Burocracia premiada no Festival de
Vídeo do Barreiro
O tédio e o ar pesado de uma repartição de finanças são representados
com humor e ironia no filme Paraíso Fiscal do jovem realizador João
Brochado, vencedor do ‘IV Festival de Vídeo do Barreiro’.

O filme é uma comédia musical que crítica o funcionamento dos

o Festival Brasileiro de Curtas-

serviços públicos portugueses e o sistema burocrático de uma for-

metragens de Sergipe de 2007,

ma subtil e divertida.
O projecto foi pensado para ser o trabalho final do curso de

Short Film Festival 2007.

Som e Imagem, da Escola de Artes da Universidade Católica,

Com 23 anos, Nuno Brochado

do Porto. A equipa envolvida no projecto contou com uma

tem a sua própria produtora - a

equipa de nove pessoas e do elenco fizeram parte nomes

Cimbalino Filmes - e está a tra-

como Mário Moutinho e Alexandre Falcão.

balhar num documentário para

Paraíso Fiscal ganhou também o segundo lugar no ‘Curtes

televisão sobre as regiões de

Curtas? - 1º Festival de Curtas-metragens de Bragança’.

Portugal, baseado nas obras de

E foi seleccionado para o Festival Internacional: “Up

autores como Ramalho Ortigão,

& Coming Film Festival Hannover”, na Alemanha;

24

o Festropia 2007 e o Stamford

Eça de Queirós e Júlio Dinis.
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1º Prémio para reanimar a ﬁligrana
Foi com um colar em malha de filigrana de prata que Liliana Guerreiro conquistou o primeiro prémio do Concurso Internacional de

O júri do concurso premiou a

Design ‘Reanimar a Filigrana’, organizado pela Câmara Municipal

jovem designer pela criativida-

de Póvoa de Lanhoso.

de do seu trabalho e pelo seu
contributo continuado para a revitalização da filigrana. Também
lhe foi atribuída uma menção

Em 2007, ganhou pelo segundo

honrosa pelo conjunto de três

ano consecutivo, o 1º prémio

alfinetes em filigrana de ouro,

do concurso de artesanato tra-

prata e prata oxidada.

dicional da Feira Internacional

Liliana tem 32 anos e é licencia-

de Lisboa.

da em Artes pela Escola Supe-

No passado mês de Setembro,

rior de Artes e Design de Mato-

Liliana Guerreiro, em conjunto

sinhos. Em 2004, participou no

com os ourives Joaquim e Gui-

projecto e exposição itinerante

lherme Rodrigues, apresentou

(Travassos-Bulgária-Porto-Cami-

na Feira Vicenza Oro um colar

nha-Coimbra-Lisboa)

“Leveza

de prata em técnica de filigra-

– reanimar a filigrana”, organi-

na e ganhou o 3º prémio do

zado pela Escola Superior de

Concurso Rotas do Linho e do

Artes e Design e pelo Museu do

Ouro.

Ouro de Travassos.

Vestuário
Reciclado
A política dos 3R’s (reduzir, reu-

Celso Assunção tem 28 anos e é

Faz parte da empresa FASHION-

tilizar e reciclar) está cada vez

licenciado em Design pela Uni-

ME, ligada à promoção e even-

mais na moda. Reutilizar para

versidade de Aveiro. Em 2003

tos de moda, desde Julho de

vestir é uma das divisas do de-

criou a sua própria linha de ves-

2004, como director de design.

signer e estilista CELSUS, que

tuário – CELSUS – cujo princí-

Entre outros desfiles da própria

prepara para Novembro um

pio era o design como meio de

marca, desenvolveu recente-

desfile na Grécia, na cidade de

expressão têxtil.

mente a linha T.A. do Teatro

Salonika, ao lado dos vencedo-

Aveirense, onde já estava bem

res do concurso nacional “RE-

presente a componente ‘Reci-

CICLÁRIO – Reciclagem para

clagem’. Foi distinguido com o

Vestuário”. Segundo o estilista

Troféu MODA na Gala Aveiro

“esta oportunidade surgiu de-

FM 2006, como personalidade

vido à intervenção no concurso

do ano nessa área. No mesmo

Reciclário, onde deu formação

ano venceu o concurso Nacio-

aos animadores do desfile. “O

nal de Design Protegido em

desfile na Grécia é sobre a te-

t-shirt, organizado pelo GAPI-

mática ambiental e com isto vou

design e o Centro Português de

apresentar a proposta da Linha

Design.

T.A. do Teatro Aveirense”.
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Porto Interior de Inês D’Orey
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Inês D’Orey nasceu no Porto em 1977 e é uma das mais promissoras
fotógrafas do momento. Tem formação superior em Relações Internacionais, Culturais e Políticas pela Universidade do Minho e uma especialização em fotografia no London College of Printing. Entre 1999 e 2002 foi
bolseira do Centro Português de Fotografia.
Já participou nalgumas exposições colectivas, como por exemplo, em
2007, no 2º Festival de Fotografia Internacional Mannhelm/Ludwigshafen, Heidelber e desde 2001 que expõe individualmente.
Vencedora do prémio Novo Talento FNAC Fotografia 2007 com o projecto Porto Interior, foi uma das fotógrafas seleccionadas para a exposição
de novos talentos “DESCUBRIMIENTOS da PHOTOESPAÑA2007”.

As imagens de Porto Interior foram captadas em espaços de acesso público em que a ausência e a ideia de tempo parado são um artifício desenvolvido neste projecto. “A maneira como vejo estes espaços reflecte
uma experiência urbana minha, de tal forma que altera a identidade da
cidade, transformando-se num conjunto de lugares genéricos que poderiam ser em qualquer lado. O objectivo não é documentar estes espaços,
mas antes explorar o possível e o impossível de um porto interior, onde
se chega e onde se permanece”, diz Inês D’Orey.

“Des + aparecida” teve início no Sitio das Artes.
Vera Santos começou bem antes.
Entre continuar a ter festas de anos
(que adorava) ou aulas de dança, Vera
nem hesitou. Aos 9 anos tomava a sua
primeira grande decisão e dava também o seu primeiro passo para o mundo da dança.
Nos 16 anos que esteve ligada ao
Balleteatro Contemporâneo do Porto
aprendeu dança e teve aulas “a sério” com música de piano e contrabaixo ao vivo, como vira na série televisiva Fame. Foi bailarina residente
do Balleteatro Companhia, onde
além do contacto com o público,
aprendeu a esticar o linóleo, a montar projectores, a preparar um palco,

Vera Santos “Des + aparecida”
enfim, cresceu.
Um convite do Conservatório de Música do Porto para coreografar uma
pequena performance, levou-a a
descobrir o sentido da criação e também a perceber o quanto o procurava e necessitava. Parte da sua paixão
pela dança passava por se realizar
enquanto artista.
Vera Santos não pára na sua curiosidade pela arte. E, por isso, o seu
currículo está repleto de formações
nas mais variadas áreas. Desde a sua
formação em Artes Plásticas e Design
na Escola Soares dos Reis, no Porto,
ao bacharelato de Teatro na Escola
Superior de Música e Artes do Es-

Jovem coreógrafo português
reconhecido internacionalmente
Depois da música, Tiago Guedes
aventurou-se na dança e cedo ganhou o reconhecimento do público.
Com 29 anos, o coreógrafo e bailarino português tem já um longo historial para contar e recordar.
Tiago Guedes iniciou-se como coreógrafo em 2000, com Transformer
Man. Em 2002 criou “Um Solo” que
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pectáculo do Instituto Politécnico do
Porto, ao curso profissional de dança
no Balleteatro - Escola Profissional
no Porto, com estágio no Laben Centre no Reino Unido, à frequência da
licenciatura de História da Arte na
Faculdade de Letras do Porto, Vera
juntou um curso de coreografia do
programa Gulbenkian Criatividade
e Criação Artística da Fundação Calouste Gulbenkian, aulas de música
pela Escola de Jazz do Porto, entre
muitos outros.
A convite do Centro de Pedagogia
e Animação do Centro Cultural de
Belém, participou como monitora de
dança na iniciativa “Mini-história da

arte da figura humana” para crianças, em torno da colecção Berardo,
instalada no Museu. Foi seleccionada para a residência artística Sítio
das Artes, com 20 artistas de 4 países
instalados na sala de exposições do
Centro de Arte Moderna, no âmbito do fórum cultural “O Estado do
Mundo”, realizado pela Fundação
Calouste Gulbenkian, onde iniciou
a coreografia “Des + aparecida”
que estreará a nove de Fevereeiro de
2008 na programação Box Nova do
CCB.

recebeu o Prémio do Público no âmbito do programa Encontros Imediatos, do ‘Festival Danças Na Cidade’,
em Lisboa, e ganhou o concurso Jovens Criadores da Bienal dos Jovens
Criadores da Europa e do Mediterrâneo.
Em 2004 ganhou com o solo “Materiais Diversos” o concurso Jovens
Criadores do Clube Português de Artes e Ideias.
Em Abril de 2005 apresenta “Trio” no
Le Vivat (Armentières, França), peça
co-produzida por Le Vivat, Culturgest

em Lisboa (Portugal) e o Festival des
Arts Vivants, em Nyon (Suíça).
É licenciado em Dança, pela Escola
Superior de Dança de Lisboa. Completou a formação em workshops de
dança contemporânea e de teatro.
Como intérprete, trabalha regularmente com vários criadores portugueses, tais como Miguel Pereira,
Aldara Bizarro, Francisco Camacho,
João Fiadeiro e André Murraças.
Até 2008, Tiago Guedes vai ser artista em residência do Théâtre Le Vivat,
em Armentières, na França.

Pauliana Valente Pimentel

Acelerar o desenvolvimento sustentável em Portugal.
Sabe qual é o banco que está por trás?

Inovação
Promover a inovação e o conhecimento, sobretudo na sua
dimensão de aplicação à actividade
empresarial, é uma aposta
permanente do BES que tem no
Concurso Nacional de Inovação
a sua materialização mais
visível.

Literacia Financeira
Em parceria com a Sociedade
Portuguesa de Matemática,
o BES desenvolve recorrentemente
um conjunto de iniciativas que
têm como objectivo contribuir
para a formação de uma nova
geração de consumidores com
maiores conhecimentos financeiros.

Ambiente
O Banco Espírito Santo foi
o primeiro banco português
a aderir aos Princípios do Equador,
um conjunto de procedimentos
utilizados voluntariamente por
instituições financeiras na gestão
de questões sócio-ambientais
associados a operações de project
finance.

Mecenato Cultural
A r t e . Fo t o g r a f i a . A r t i s t a s
Plásticos. Ao assumir-se como
Mecenas da Fotografia em
Portugal, o BES projecta-se
na multiplicidade de linguagens
que a ar te contemporânea
sugere.

l a b o r a t ó r i o
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Future Centers
espaços para a competição pela Inovação
António Alvarenga

Num mundo de competição e velocidade crescentes, as empresas
competem nos seus mercados mas também competem pela capacidade de antecipação, pela percepção, antes da concorrência, da
emergência de novas forças motrizes no seu espaço competitivo,
permitindo a introdução constante de novos produtos, serviços e
soluções, assentes em ciclos de vida cada vez mais curtos e com necessidade de reinvenção permanente. A diferença entre a percepção
antecipada da mudança e a surpresa perante ela diferencia o sucesso do declínio empresarial. A criatividade, a transdisciplinariedade,
a “visão global”, a capacidade prospectiva de gerir a mudança e de
combater as ideias feitas são imperativos de competitividade empresarial num mundo globalizado.

Os future centers/laboratórios de inovação
são espaços dedicados e organizados para
a inovação, a criatividade e a mudança
organizacional.

Tempo e espaço para reflectir, inovar, pensar sobre o futuro e agir
sobre o mesmo não são luxos dos quais uma empresa possa abdicar.
Os future centers/laboratórios de inovação são espaços dedicados e
organizados para a inovação, a criatividade e a mudança organizacional. Dedicados à procura de soluções, participativos e inclusivos
de novas perspectivas, permitem abdicar do dia-a-dia operacional
para mergulhar em processos e ambientes focalizados na geração
de ideias, no combate aos preconceitos organizacionais, na criação
e teste de protótipos e no alinhamento e mobilização de equipas.
São espaços de encontro com a diferença e a incerteza, em que as
sinergias entre a arte, a inovação e o mundo empresarial estão no
centro das atenções.
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Paula Roque

Revigrés
na linha da frente do mundo cerâmico
Nascida há 30 anos, na pequena localidade de Barrô, em Águeda,
pela mão do engenheiro Adolfo Roque, a Revigrés tem hoje o saber,
a inovação, o design e a qualidade total dos produtos cerâmicos que
produz espalhados pelo mundo. Com um quadro de 320 funcionários e um volume de negócios na ordem dos 41 milhões de euros
(2006), a empresa assume uma posição de liderança no mercado
cerâmico nacional. “Um status difícil de conquistar e que obrigou
a Revigrés a implementar uma política de constante actualização,
quer das suas instalações, quer de tecnologias”, explica Paula Roque, directora de marketing da empresa. A diligência, contudo, aca-

Inovar também na arquitectura e tecnologia

bou por resultar num aumento da produtividade, na diversidade do

A Revigrés aventurou-se, ainda,

fabrico, na poupança energética e na melhoria da qualidade dos

no mundo da arquitectura por-

produtos, lançando a empresa para uma posição técnica e tecnoló-

tuguesa, com trabalhos assina-

gica de vanguarda.

dos pelo conceituado arquitecto
Álvaro Siza Vieira (edifício co-

Personalizar através do Design

mercial e do showroom da sua
sede) e de Tomás Taveira (Esta-

Atenta à importância das indústrias criativas, a Revigrés sentiu, desde

ção do Metro das Olaias).

logo, a necessidade de apostar no design: “Essa aposta deveu-se ao

Mas a inovação na Revigrés vis-

facto do cliente estar cada vez mais exigente. Logo, os produtos úni-

lumbra-se, de igual modo, ao

cos, personalizados e diferenciados, são sempre uma mais valia”.

nível da tecnologia, sendo uma

Uma exígua amostra desse esforço, indica a directora, são os pré-

empresa precursora no lança-

mios ganhos pela empresa em concursos nacionais e internacionais.

mento de soluções 3D aplica-

A Revigrés é a única empresa cerâmica que integra o livro “The Best

das ao mundo cerâmico.

of 180 produtos de design português”.

A curto prazo, revela Paula

Ao longo dos anos, a Revigrés tem também apostado na dinamiza-

Roque, a empresa pretende

ção de colecções temáticas e de autor, bem como na promoção,

reforçar a marca Revigrés, tor-

desde 1997, do Concurso Nacional de Design, destinado a jovens

nando‑a mundialmente reco-

criadores. Evento que patrocina, aliás, com a colaboração da Fun-

nhecida como sendo “capaz de

dação da Juventude. Por outro lado, sendo associada do Programa

ajudar as pessoas a terem uma

Universidade/Empresa e cooperando com o Centro Português de

melhor qualidade de vida, quer

Design, a Revigrés tem-se distinguido na ligação entre o mundo

nas soluções geradas pela Revi-

empresarial e o do ensino técnico e universitário, disponibilizan-

grés, quer no reconhecimento

do, nesse sentido, estágios profissionais destinados à qualificação de

da qualidade dos serviços pres-

mão-de-obra especializada.

tados”.

O segredo do
negócio
Em tempos de globalização e
de concorrência, vale a aposta
contínua na inovação, afirma
Paula Roque, porque é aí que
se encontra o sucesso de qualquer negócio: “Perante um
mundo em constante mudança, toda a actividade tem de
ser feita de inovação. Inovação
nos produtos, nas soluções,
mas também na forma como
lidamos com os problemas
que enfrentamos”. Hoje, não
basta estar a par dos novos desenvolvimentos tecnológicos,
não chega conhecer as novas
tendências de moda, é necessário conhecer e compreender
os novos movimentos sociais,
conhecer as novas exigências
dos consumidores, que são
feitas também de factores intangíveis”.
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“Um jovem criador é um
comunicador, que usa a sua
arte para se transmitir, e possuí
uma ânsia louca de o fazer.
Um comunicador só será
eficaz se for atento ao mundo,
ao que o rodeia, se se der à
experimentação na vida.”
A arte explica inovação?
Porquê?

c r i a t i v i d a d e

A arte não explica inovação;

acredito num ideal que passo

pode pedir inovação. A ino-

aos meus alunos: se dermos o

vação proporciona-nos novos

nosso melhor em tudo na vida,

meios artísticos e de comunica-

seremos recompensados. É pre-

ção. E se a arte é essencialmen-

ciso lutar, e isto é também aju-

te um meio de comunicação e

dar o próximo, porque para ser-

expressão, a tecnologia é um

mos bons em algo, precisamos

caminho de exploração desses

da ajuda dos que trabalham na

meios.

área. Acredito no crescimento

Olhemos para o cinema em

do conhecimento pessoal atra-

duas linhas: foi a preto e bran-

vés da partilha de experiências.

Percurso de Vida

Ganhou som e ganhou melhor

Perfil da empresa Jump Willy:

Nome: João Seabra

comunicação, tal como o fez a

Jump Willy é uma empresa com

Idade: 26 Anos

cor, trazendo nova credibilidade

duas vertentes complementares

Onde vive:

à mensagem.

ligadas à pós-produçao de pu-

Porto com muito orgulho…mesmo tendo nascido em Lisboa

O cinema de animação trouxe

blicidade e cinema: a área do

novos mundos que só em so-

3D e Efeitos Visuais pretende,

“Sempre quis ir para Artes, desde a 2ª classe. A tecnologia sem-

nhos os veríamos. Quebrava

usando as mais recentes tec-

pre me fascinou. Descobri o curso de Som e Imagem da Uni-

com as regras do mundo real

nologias mundiais, responder

versidade Católica do Porto, misturava artes com tecnologia,

e comunicava com uma força

a um mercado fortemente em

genial! Quando me senti limitado com a multimédia e as tec-

nova! Hoje, o cinema de anima-

crescimento da pós-produção

nologias artísticas, conheci o 3D. Este dava-me possibilidades

ção 3D e os Efeitos Visuais que

de imagem, tanto para Portu-

infinitas de expressar as minhas visões e os meus sonhos e a

vemos no cinema e aplicados à

gal, como para o exterior.

capacidade de os materializar virtualmente. Isso fascinou-me

publicidade, abrem-nos as mais

A área de Composição e Sound

tanto que ainda hoje vivo maravilhado com saber que só me

incríveis possibilidades, com um

Design desenvolve, sem limi-

limito a mim próprio e não pelas ferramentas que uso.

novo nível de realismo que nos

tes de criação, tempo ou pro-

Fiquei na UCP e fui evoluindo com a sorte de ter tido a possibi-

ajuda a identificar e a viajar na

dução,

Música e Som espe-

lidade de estudar nos EUA, Canadá, e Inglaterra, através de bol-

nossa imaginação. A nossa cria-

cíficas para as necessidades do

sas, programas de intercâmbio, e mais tarde, pelo apoio, aposta

tividade enriqueceu com isso.

conteúdo audiovisual.

e visão da UCP. Dou aulas há 4 anos no mestrado em Animação

Estendendo-se até ao domínio

por Computador e coordeno os cursos de formação avançada

O que pensa dos apoios a

dos videojogos, a Jump Willy

em 3D da UCP. Acabo este ano de criar com um amigo compo-

jovens criadores?

abrange, no ano de 2007, 5

sitor musical uma empresa de Pós-Produção para Publicidade e

São cada vez mais, muitas ve-

Projectos de Cinema interna-

Cinema chamada Jump Willy.”

zes não são bem divulgados e a

cional, somando-se ainda va-

burocracia envolvida para par-

riadas publicidades, genéricos

ticipar é quase impeditiva, mas

e pequenos filmes.

co e sem som, mas comunicava.
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Local: Frankfurt, Alemanha |

E-mail: info@sedf.sk | Contacto:

to 2008 | Local: Stralsund, Ale-

Website: http://www.mou-

+421-2-5441-8214

manha | Website: www.garage-

sonturm.de | E-mail: plateux@
mousonturm.de | Contacto:
0049-(0) 69-405895-40

Festival Internacional
Nova Dança
Área artística: Dança | Entida-

O Mês da Fotografia de Bratislava está já na sua 17.ª edição

Fundado em 1997, o Festival

a Europa Central. Em Novembro

“Garage” é vocacionado para as

as ruas do centro da cidade re-

“media arts” e tem como princi-

cebem e exibem fotos de jovens

pal objectivo o apoio e a reali-

artistas.

zação de novos projectos artísticos, bem como a apresentação

cultural USINA | Data limite

A organização do Plateux, Fes-

de inscrições: 1 de Dezembro |

tival Internacional de produção

Local: Brasília e S. Paulo, Brasil

artística para jovens criadores,

| Website: http://www.festival-

está à procura de novos talentos

novadanca.com.br/index.cfm

do teatro experimental, perfor-

| E-mail: festival@festivalnova-

mance e live art, para a compe-

danca.com.br | Contacto: (61)

tição que decorre em Abril de

3443. 8891 e 3242. 9805

2008.

vadança está a receber propostas para a edição de Fevereiro de

Os artistas seleccionados vão
poder participar em residências
de produção na Künstlerhaus

Área artística: Arte associada
a novas tecnologias | Data das
exibições: 16 a 20 de Janeiro de
2008 | Data do Festival: 17 a 20
de Janeiro de 2008 | Local: Brasília e S. Paulo, Brasil | Website:
http://www.filmwinter.de
O Suttgarter Filmwintwr, fun-

turm) e em casas de co-produ-

dado em 1987, é vocacionado

ção para o desenvolvimento das

profissionais de dança contem-

para curtas – metragens, insta-

suas obras.

porânea ou nova dança, com

lações multimédia e para pro-

As comissões do evento tra-

duração entre 15 a 60 minutos.

jectos de internet art. Trabalha

balham internacionalmente e

O Festival é um projecto de

e coopera de forma muito pró-

promovem a selecção de jovens

xima com galerias e exposições

comunicação, intercâmbio, for-

talentos através de sua rede eu-

em Estugarda, de forma a apre-

mação de opinião e aperfeiço-

ropeia de organizadores e pro-

sentar uma maior variedade de

amento para bailarinos, coreó-

dutores.

novos trabalhos media.

de espectáculos e companhias

grafos e profissionais da dança.
Do programa fazem parte cursos, apresentações de dança,
mostras de vídeo e debates sobre New Dance.
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Stuttgarter Filmewinter
Festival for
expander media

Mousonturm (Galeria Mouson-

2008. São aceites as propostas

Contacto: +49(0)30 44052612

e é o maior do género em toda

de Organizadora: Associação

O Festival Internacional da No-

g.de | E-mail: info@garage-g.de |

O festival atribui vários prémios,

17.ª Edição do Festival
de Fotografia de
Bratislava
Área artística: Fotografia | Enti-

entre eles, a filme e vídeo, trabalho de equipa, os media no
espaço, projectos online e offline e um prémio de escolha do
público.

de novos trabalhos, projectos e
performances.
Situado na pequena cidade costeira Stralsund, o festival funciona como um ponto de encontro
de artistas de vários países interessados no desenvolvimento de
ideias e na construção de redes
de trabalho.

Festival Internacional
de Publicidade de
Cannes 2008
Áreas artísticas: Publicidade e
Design | Local: Cannes, França|
Data limite de inscrições: até
Março de 2008 | Data do Festival: 15 a 21 de Junho de 2008
| Website: http://www.canneslions.com/home/index.cfm
O Festival Internacional de Publicidade de Cannes foi criado
em 1953 pela SAWA (Screen
Advertising Worlds Agencies) e é
realizado na cidade de Cannes,
na Riviera Francesa. O Festival
de Cannes é o mais importante

Festival de Teatro
Plateaux 2008

dade Organizadora: Fotofo So-

Áreas artísticas: Teatro expe-

duais ou colectivos | Data início

Áreas Artísticas: música electró-

pre no mês de Junho.

rimental, performance e live-

do Festival: 29 de Outubro a 30

nica, cinema e vídeo experimen-

As inscrições de trabalhos serão

art | Entidades Organizadoras:

de Novembro | Local: Bratisla-

tal, instalações e performance |

abertas em Fevereiro e poderão

MOUSONJTURN e Deutsche

va, ruas do centro da cidade |

Data limite de inscrições: Abril

ser feitas até Março, nas seguin-

Bank | Data: Abril de 2008 |

Website: www.sedf.sk

de 2008 | Data do Evento: Agos-

tes datas: dia 7 de Março (Press,

ciety; Central European House
of Photography | Artistas: indivi-

Garage Festival

prémio de publicidade mundial
e acontece todos os anos sem-

O Curtas Sadinas é um concur-

1º Concurso
de Composição
Sond’Ar-te 2008
Música de Câmara
com Electrónica

so para todos os que queiram

Área artística: Música de Câma-

iniciar um percurso cinemato-

ra com Electrónica | Entidades

gráfico ou para aqueles que já

Organizadoras:

Music

internacional vai ser conhecido

estejam a desenvolver uma car-

Portugal e o Sond’Ar-te Elec-

em finais de Fevereiro. Na mes-

reira.

tric Ensemble | Artistas: Com-

ma ocasião, o melhor trabalho

O objectivo é divulgar e promo-

positores de todas as idades e

português em concurso será

ver a realização de obras de ca-

nacionalidades | Data limite

igualmente premiado. Os dois

rácter experimental, com valor

de entrega de candidaturas:

vencedores têm depois a opor-

cultural e artístico, enquanto ins-

15 de Janeiro de 2008 | Local:

tunidade de apresentar os seus

trumentos de desenvolvimento e

Instituto Franco – Português,

trabalhos durante a tempora-

afirmação da identidade cultural

Lisboa | Website: http://www.

da de concertos da Sond’Ar-te
Electric Ensemble.
As obras concorrentes devem

Outdoor, Design e Film), 14 (Direct, Promo e Media), 21 ( Cyber) e 23 (Titanium e Integrated
Lions).
A grande novidade deste Festival para 2008 será a inclusão da
categoria Design.

Concurso Nacional
Curtas Sadinas

Prémios e
Concursos
Áreas artísticas: Ficção, docu-

Miso

de Setúbal e de Portugal.

misomusic.com/port/cria/con-

mação, videoclip e filmes | En-

Os resultados do concurso são

comp/2008.html | E-mail: miso-

tidades Organizadoras: Câmara

conhecidos no Festival Inter-

mentário, experimental, ani-

Municipal de Setúbal, Associação Cultural Festival de Cinema
de Tróia, Cooperativa Cultural
Neocirka | Data limite de inscri-

nacional de Cinema – Festroia

music@misomusic.com | Contacto: +351 214 575 068

Concurso

de

Composição

Sond’Ar-te 2008/Música de Câmara com Electrónica, ao qual
podem concorrer compositores
de todas as nacionalidades e de
todas as idades.
O melhor trabalho do concurso

ser compostas para electrónica
e os cinco instrumentos: flauta,

2008, altura em que serão apre-

Terminam a 15 de Janeiro de

clarinete, violino, violoncelo e

sentadas as obras vencedoras.

2008 as inscrições para o 1º

piano.

ção: Dezembro de 2007 | Local:
Câmara Municipal de Moura |
Website: http://www.mun-se-

Sond’Ar-te 2008

tubal.pt/Diversos/CurtasSadinas/CurtasSadinas.asp | E-mail:
curtasadinas@mun-setubal.pt |
Contacto: 265 522 105 | Entidade do contacto: Câmara Municipal de Setúbal
A Câmara Municipal de Setúbal
recebe até ao final de Dezembro, os trabalhos candidatos ao
concurso cinematográfico Curtas Sadinas, nas categorias de
curtas-metragens de animação,
documentário ou ficção, inéditas e com a duração máxima de
15 minutos.
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O Concurso pretende promover
o desenvolvimento da composição de música de câmara com
electrónica. Cada compositor
pode apenas concorrer com
uma obra, composta em 2000
ou em data posterior, que não
tenha sido editada comercialmente, ou que tenha recebido
qualquer prémio em concursos
nacionais ou internacionais.

Prémio Fondazione
Arnaldo Pomodoro
Concurso Internacional
para Jovens Escultores
(2.ª Edição)
Área artística: Escultura | Entidade Organizadora: Fondazione Arnaldo Pomodoro | Jovens
Artistas: até aos 20 | Data limite
de entrega de candidaturas: 15
de Janeiro de 2008 | Local do
evento: Fondazione Arnaldo Po-

a
j
r
o
f
na

Panorama 2008
Produção: Videoteca Municipal
de Lisboa, Apordoc | Data limite de recepção de filmes: 16

de Novembro de 2007 | Data
do Evento: 15 a 24 de Fevereiro 2008 | Local: Cinema São
Jorge, Lisboa | Website: http://
oldies.com.pt/documentario/
panorama2008-mostra-do-documentario-portugues/

para artistas e representa mais

hamburg.de/residenz | E-mail:

de 200 centros e organizações

tanzplan@kampnagel.de | Con-

de 50 países.

tacto: 040 / 27 09 49 - 45

Esta rede pretende coligir e pro-

Os objectivos principais do K3

mover a troca de informação e

– Centro de Coreografia/ Tanzplan Hamburg são apoiar e promover os jovens coreógrafos, a

o mundo.

Dança Contemporânea.
Pela segunda vez a Tanzplan

Residências actualmente na

A Mostra do Documentário Por-

Hamburg está a oferecer três

Res Artis:

tuguês, é uma montra privilegiada

residências com este plano de

dos documentários feitos em Por-

trabalho a coreógrafos no início

tugal ou por portugueses.

da sua carreira profissional.

Na 2ª edição do PANORAMA, o
encontro e a aproximação entre
quem faz, o que se faz e quem vê,
continuará a animar esta Mostra
não competitiva, que irá apresentar de forma completa e inclusiva
a diversidade dos filmes que se
estão a produzir entre nós.

Local: Lisboa, Portugal | Data:

Áreas artísticas: Dança, teatro,

Setembro a Novembro. | Web-

performance, música e insta-

site: www.fronteiras07.org

lações | Entidade Organizadora: Balleteatro | Data limite de
inscrições: 30 de Novembro |

fondazionearnaldopomodoro.

Contacto: 225 508 918

Residências
Artísticas

Os artistas vencedores no ConEscultores, ganham o direito
de exporem as suas obras no
espaço da “Fundação Arnaldo
Pomodoro”, instituição reconhecida pelo Ministério da Arte
e Cultura de Itália.
Com este prémio a fundação
espera contribuir para a divulgação e reconhecimento de jovens artistas que se façam notar
pela pesquisa, inovação e experimentação na Escultura.

O objectivo desta residência é
desafiar artistas de diversas áreas (dança, teatro, performance,
musica e instalações) a apresen-

Residência K3
Centro de Coreografia,
Tanzplan Hamburg,
na Alemanha
Área artística: Dança | Entidade
Organizadora: Centro de Coreografia/ Tanzplan Hamburg |
Data limite de inscrições: 2 de
Novembro de 2007 | Duração
da residência: Abril a Dezembro
de 2008 | Local: Tanzplan Hamburg, na Alemanha | Website:

Fronteiras 07
Encontro Internacional
de Artes
Transdisciplinares

Residência Artística
Balleteatro

E-mail: produção@balleteatro |

curso Internacional para Jovens

que incentive, apoie e facilite a

profissional e a promoção da

Milão | Website: http://www.

02 – 89075395

ma profissional de referências,
mobilidade de artistas em todo

Website: www.balleteatro.pt |

arnaldopomodoro.it | Contacto:

experiências, criando um siste-

formação e o desenvolvimento

modoro, Via Stendhal 36, 20144

it/ | E-mail: info@fondazione-
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www.k3-hamburg.de www.k3-

tarem projectos de explorações
dentro das artes performativas.
A residência pretende criar uma
oportunidade a criadores de desenvolverem projectos específicos
dentro das artes performativas em
condições de imersão criativa.

Res Artis
Contacto: www.resartis.org/
Res Artis é a maior organização
de programas de residências

Residência em
KulttuuriKauppila
Local: Kauppilantie, Finlândia |
Data: Novembro de 2007 a Fevereiro 2008 | Website: www.
kulttuurikauppila.fi

Residência em Polli
Talu Centro de Artes
Local: Estonia | Data: 2008 |
Data limite: a decorrer | Website: www.pollitalu.org/ingles/residencias/res.english.html

Residência Tokyo
Wonder Site
Local: Tokio, Japão | Data limite: 5 de Novembro | Website:
www.tokyo-ws.org/english/
news/index.html

Missão da Fundação
da Juventude
Promover a integração dos jovens
na vida activa e profissional

Espaços Casa da Companhia (sede)
A Fundação da Juventude
disponibiliza espaços a iniciatvas e
eventos realizados por e para jovens.

Auditório

Salas de Formação

Galeria

Para mais informações ou reservas:
Tel: 223 393 530 • e-mail: geral@fjuventude.pt • www.fjuventude.pt

