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nota de abertura
A Fundação da Juventude adquiriu em boa hora, em 2001, o Edifício Douro,
situado no Largo de S. Domingos, em plena zona histórica da cidade do Porto
e classificado como património urbanístico da humanidade pela UNESCO.
No dia 6 de Dezembro de 2007, realizou-se a assinatura do Contrato de
Reabilitação do Edifício, entre a Administração da Fundação da Juventude e
a Administração da Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto,
ditando o arranque das obras de recuperação.
Concluído que está o processo de reabilitação e recuperação deste Equipamento, importa agora iniciar em força a implementação do projecto. Um
projecto que reforça a missão e a visão da Fundação da Juventude, bem como
os objectivos estratégicos que tem vindo a perseguir ao longo dos últimos 20
anos. O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos é um ponto de referência das
Indústrias Culturais e Criativas na Região do Norte, envolvendo parceiros públicos e privados, promovendo jovens dos sectores criativos e
o seu acesso ao mercado - em todos os subsectores das
Indústrias Criativas - contribuindo para o crescimento económico da Região, reforçando a iniciativa
empreendedora, a criação do auto-emprego e de
negócios.
O Palácio das Artes - Fábrica de Talentos dispôe de ateliês/residências artísticas, salas para
formação e workshops, multidisciplinares e polivalentes, restaurante, loja, galeria, servindo
de montra privilegiada às artes e aos produtos
desenvolvidos por Jovens Artistas e Criadores e também por Artistas conceituados e de
créditos firmados, configurando-se
ainda como uma âncora de
dinamização
e
fixação
de população na Zona
Histórica da Cidade do
Porto.
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a ranel
Concerto

Orquestra
de Jazz de
Matosinhos &
Maria João

12 06
dez

Exposição

Amália,
Coração
Independente

out …

02
… fev

Entidade Organizadora:

Cultura e Desporto, E.M.,
Câmara Municipal de

Local e Hora: 22h00,

Império, Lisboa

Santa Maria da Feira e

Casa da Música, Porto

Contacto: +351 213 612 400

Cine Teatro de Estarreja

Teatro Maria Matos

15

… dez

Santa Maria da Feira
Contacto: +351 256 330 900

Entidade Organizadora:
Gaianima

Hora e local: 21h30,

Hora e local: Auditório

Teatro Maria Matos, Lisboa
Contacto: +351 218 438 800

Local: Cine Teatro de
Estarreja, Aveiro

Associação Terra dos Sonhos
Local: Quinta do Castelo,

Exposição

Entidade organizadora:

Municipal de Gaia
Contacto: +351 223 771 820

nov...
24 ...mar

Exposição

Companhia Clara Andermatt

Teatro D. Maria II

(Lisboa), Culturgest (Lisboa),

II Bienal
de Fotografia
das Caldas
da Rainha

Hora e local: 11h00 (de

Entidade organizadora:

Entidade organizadora:

TNSJ (Porto)
Hora e local:

4ª a 6ª) e 16h00 (sábados),

Centro Cultural de Belém
Hora e local: 22h00 (de 5ª a

21h30, Culturgest, Lisboa

sábado) e 16h00 (domingos)

Contactos: +351 223 401 900

CCB , Lisboa

+351 217 905 155

Contacto: +351 234 811 300

“História de
uma Gaivota
e do Gato que

07
dez...

20

a ensinou a voar”

...dez

Dança

So Solo
Entidade
organizadora:

11
dez

12

dez

Teatro
Robinson
Crusoé

fev...

27

Entidade organizadora:

...mar

02
fev

e

03
fev

Concerto

Arctic
Monkeys

Centro da Juventude
das Caldas da Rainha e

Cine-teatro Constantino Nery,

Pelouro da Juventude da

Matosinhos

C.M. das Caldas da Rainha

Contacto: +351 213 250 831

Local: Caldas da Rainha

Contacto: +351 213 612 400

4

… dez

Entidade

Local: Praça do

03
O barqueiro 10
jan
Ana Maria
Teatro
dez …
Anarquista
A Verdadeira Entidade organizadora:
Vaz Teixeira

em 90 minutos

27

Sonhos

Museu Colecção Berardo

até...

História de Portugal

dez …

Organizadora: Feira Viva,

Contactos: +351 220 120 220

dez

Terra dos

Entidade organizadora:

Casa da Música

05

05

Evento

Contacto: +351 262 839 700

Entidade organizadora:
Everything Is New, Lda.

16
jan

Entidade organizadora:

Hora e local: 21h00,

Everything Is New, Lda.

Coliseu do Porto, Porto e

Local: Coliseu dos

Campo Pequeno, Lisboa
Contacto:
+351 213 933 770

Concerto

Air

Recreios, Lisboa
Contacto:
+351 213 240 580

Já Abriu...

11

Exposição

“Quotidiano”
de João Brandão
Entidade organizadora:
Fundação da Juventude
Local: Galeria da
Fundação da Juventude
Rua das Flores, 69, Porto
Contacto:
+351 223 393 530

07
14

Exposição

“Aurora
da minha
humanidade”

organizadora:

+info: www.avidaportuguesa.

jan…

com

Exposição

até...

Entidade organizadora:
Câmara Municipal de Tavira
Local: Palácio da Galeria /
Museu Municipal de Tavira
Contacto: +351 281 320 500

Santa Maria da Feira

13

Entidade organizadora:
Câmara Municipal da Maia

Entidade organizadora:

Hora e local: Das 15h00 às

Granular

19h00 (de 3ª a domingo),

Hora e local: Das 21h30 às

no Fórum da Maia

23h30, Auditório de Serralves

Contactos: +351 229 408 600

Contacto: +351 226 156 500

dez

Local: Cine-Teatro

Contacto: +351 256 330 900

Arte
Solidária

27

nov …

27

… dez

Exposição

até...

“Hops!
Tom & Rico”

30

jan

Entidade organizadora:

Entidade organizadora:

ARGO / C.M. Gondomar

Câmara Municipal de Tavira

Local: Casa da Juventude

Local: Museu

de Rio Tinto

Municipal de Tavira

Contacto: +351 224 660 500

Contacto: +351 281 320 500

04

dez …

02
… jan

Exposição

até...

“Colin Howe 31
dez
Obras recentes”
Entidade organizadora:

“Reabilitar
através da arte”

Entidade organizadora:
Associação de Apoio à
do Algarve (APEXA)

Contactos: +351 960 039 891

Local: Galeria
Municipal de Albufeira
Contactos: +351 289 561 637

nov...

07
...jan

Fundação de Serralves
Hora e local: Das 19h às 22h

“O Rio da (5ªs), Biblioteca de Serralves
Memória – Contactos: +351 226 156 500
Arqueologia
no território Atelier de Escrita 25
nov...
do Leça” Homens

Local: Galeria Nave – Edifício

têvão e Associação de Artes

de Santo Estêvão

dez

2º Concurso
Nacional

Pessoa Excepcional

Local: Casa do Povo

31

Câmara Municipal

Casa do Povo de Santo EsPlásticas e Visuais (Tavira)

Exposição

até...

Exposição

Fotografia

17

Entidade organizadora:

Entidade organizadora:

de Pintura e

dez...

“Cinema
Falado” –
A Arte de
ver cinema

António Lamos

Venda

05

Música
Electrónica
Viva

“World Press
Photo 2009”

Câmara Municipal de

dez

Local: Rua Galeria de Paris, 20

09

do escultor belga
Francis Tondeur

Entidade

dez

dez

...jan

Rock VFR

dez

13

08

Música

06

A VIDA
PORTUGUESA

dez...

de Matosinhos
dos Paços do Concelho
Contacto: +351 229 390 900

Exposição

“ALLOSAURUS:

até...

07

UM DINOSSÁURIO,

fev

DOIS CONTINENTES?”
Entidade organizadora:
Instituto Gulbenkian da Ciência
Local: Museu de Nacional
de História Natural
Contactos: +351 213 921 855

e Bichos

Entidade Organizadora:

10
...fev

Fundação de Serralves
Hora e Local: Das 19h às 21h
(4ªs), Biblioteca de Serralves
Contacto: +351 226 156 500

14
dez

Paraíso

Perdido

Leitura Integral
Entidade organizadora:
Teatro Nacional S. João
Hora e local: Das 21h00 à
01h00, Teatro Nacional S. João
Contactos:
+ 351 223 401 900
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O Palácio das Artes

UM CEnTRo DE RECURSoS ABERTo A ToDAS AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

Após 2 anos de trabalhos de recuperação e reabilitação, o

apoiando os jovens no desenvolvimento desses mesmos projectos.

Edifício Douro, que alberga o projecto cultural da Fundação

Com as Missões queremos criar saídas profissionais para os jovens

da Juventude, o “Palácio das Artes – Fábrica de Talentos”, abre

criadores aplicando a sua criatividade a outros sectores, envolvendo as

as suas portas. Este tempo de espera fez aumentar e fortalecer

empresas vocacionadas para a expansão de novos projectos e

a nossa acção e a nossa responsabilidade. Mas gostamos do

desenvolvendo visitas de jovens e empresas a Centros de Inova-

desafio. No sentido de melhor dar a conhecer as oportunidades

ção nacionais e internacionais e a Feiras e Mostras especializadas.

que estão criadas por este Centro de Recursos, destaco as que

Estas Missões têm como objectivo levar estes “novos parceiros”,

estão já na forja. Venha conhecê-las e experimentá-las.

empresas e jovens, a estabelecer novas dinâmicas de cooperação
que estimulem o desenvolvimento articulado de projectos e de

6

Ateliês / Residências Artísticas - Destinam-se ao acolhimento

negócios inovadores e criativos.

(pré-incubação) de jovens criadores, apoiando-os nas várias fases

Workshops - Os workshops do Palácio das Artes – Fábrica de

da cadeia de valor (Criação, Produção e Distribuição), associada a

Talentos abordam temáticas relacionadas com diversas áreas

cada obra de arte ou projecto artístico, estimulando a diversidade,

artísticas, consolidando conhecimentos de profissionais no campo

oferecendo uma formação diversificada e flexível, permitindo o

da Cultura e estabelecendo uma relação entre artistas/criadores e

desenvolvimento de projectos, através da disponibilização de

público em geral. Estes workshops contribuem decisivamente para

espaço, meios e know-how, de uma formação constante e da

a formação de jovens e novos públicos, aproximando artistas/cria-

troca de experiências entre artistas e convidados (professores e

dores do seu público através de uma desmistificação daquilo que

investigadores, empresários e empreendedores das Indústrias

representa a Arte e das noções e ferramentas estéticas utilizadas

Criativas e sectores paralelos, galeristas, entre outros). Para que os

para a avaliar.

jovens se possam instalar nas Residências Artísticas passam por um

estando os dois primeiros “gastronomia e arte” e “cinema” em fase de

processo de formação, no âmbito do Graduate Entrepreneurship

desenvolvimento.

Training Through IT (GET IT), desenvolvida através de uma parceria

As Exposições - O Palácio das Artes contará com um espaço

estabelecida com a Hewlett Packard em 2008. Os Jovens Criadores e

expositivo que funcionará como espaço mediador entre os jovens

os projectos a darem entrada nas Residências Artísticas do Palácio

criadores que se encontram em Residência Artística e os diferentes

das Artes serão seleccionados consoante critérios de viabilidade

artistas convidados que ocuparão a Galeria. A Galeria será um espaço

económico financeira do Projecto/Produto/Processo, a sua qualidade

inovador, representando o que de mais contemporâneo se faz a

estética e funcional, o nível de inovação e criatividade que ofereçam,

nível nacional e internacional, apoiando e divulgando uma nova

e a capacidade/experiência individual de cada um dos artistas.

geração de artistas e acima de tudo influenciando e inspirando os

As candidaturas têm carácter permanente.

jovens residentes. Este espaço terá uma programação variada e

As Missões de Criatividade - O Palácio das Artes - Fábrica de

actual, representando também uma porta de entrada de excelência

Talentos irá desenvolver espaços de trabalho e de pesquisa

para o Palácio das Artes – Fábrica de Talentos.

vocacionados para a aplicação da criatividade em inovação,

Laboratórios Criativos - Outra das dimensões de importância

Serão desenvolvidos quatros workshops por ano,
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rem os seus produtos, apresentando também performances nas áreas
da dança, teatro e música, e colaborando na produção e divulgação das Feiras Francas numa vertente pedagógica de formação. Este
evento de promoção do talento criativo, vai permitir cativar outros
mercados, novos públicos, recuperar tradições, trabalhar a imagem
local, envolver a comunidade residente e reforçar a ligação entre os
sectores criativos e as estruturas de suporte, promovendo para além
do centro histórico, a cidade do Porto, o País e particularmente os
Fotografia Maria Begasse

jovens talentos a nível nacional e internacional.
Ciclo de Tertúlias - Um espaço de informação e de debate,
alargando o seu âmbito de actuação à cadeia de valor, mostrando o
que de melhor se faz nas escolas (profissionais ou nível superior) e
nas organizações. Esta acção contribuirá para o desenvolvimento de
uma cultura crítica do saber fazer. Pretendemos que as Tertúlias do
Palácio das Artes – Fábrica de Talentos sejam espaços susceptíveis
de relacionamento e que possam, de alguma forma, contribuir para o
vital na concretização dos objectivos do Palácio das Artes -

debate e a troca de ideias criativas, para o encontro entre pares e

Fábrica de Talentos é a de ligação entre a criatividade e as empresas.

técnicos de discussão de viabilidade dos projectos e que funcionem

As mais-valias geradas pelo sector artístico vão muito além dos seus

como espaço de confronto com público, programadores e investidores.

impactos directos na criação de riqueza e emprego na economia.

Oficinas Artísticas - O Palácio das Artes – Fábrica de Talentos

Assim, neste sentido, serão desenvolvidos projectos específicos

vai alargar a experiência iniciada em Outubro de 2009, lançando

de cruzamento da área artística e empresarial, tendo em vista o

novas propostas de oficinas artísticas, da responsabilidade de

desenvolvimento de novos produtos, marcas e identidades, numa

criadores de renome nacional e internacional. Para além das Oficinas de

simbiose identitária entre o mercado e o processo criativo por

Pintura, serão realizadas Oficinas Teatrais, de Artes Cénicas, de Novo

excelência, estimulando o mercado e a investigação nacionais.

Circo e de Desenho, conjuntamente com empresas de criação e

Feiras Francas - No âmbito das diversas acções do Palácio das

promoção de actividades e conteúdos artísticos, ou profissionais

Artes - Fábrica de Talentos, surge a recuperação de uma antiga

independentes.

tradição da cidade do Porto: as Feiras Francas, que tiveram o
seu início em 1451, todos os dias 1 de cada mês, nas arcadas do
Edifício Douro e que se conservaram pelo período de 111 anos.
No passeio adjacente do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos
e no piso nobre do Edifício serão apresentados trabalhos (mostras)
de jovens criadores de diversas áreas artísticas. Os jovens criadores
terão aqui a oportunidade de darem a conhecer e de comercializa-

Muitas outras actividades estão previstas e algumas
já em desenvolvimento, que passam também pelo
Restaurante e pela Loja.
Estejam atentos/as.
Visite-nos em www.fjuventude.pt.
Inscreva-se no nosso site para receber
a nossa newsletter electrónica.

Maria Geraldes
Directora-Geral
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CULTURA,

CRIATIVIDADE E DESIGn
brevíssimas considerações sobre três palavras chave para o século XXI

A ExperimentaDesign

viu nascer a sua primeira edição há

exactamente dez anos, ou seja, em 1999. Criar, naquele momento,
uma bienal em Portugal que tem como ponto de partida o design,
olhado de numa perspectiva cultural, e que se assumiu desde o
inicio como uma plataforma internacional de troca de ideias, de
informação e experimentação não foi um acaso. Foi o resultado de
uma iniciativa independente de um reduzido número de pessoas
que, olhando para o nosso país e para o resto do mundo, resolveu
criar um ponto de encontro em Lisboa, uma manifestação, um
evento, que celebrasse acima de tudo o poder da criatividade e da
capacidade do ser humano de inovar e pensar o que ainda não foi
pensado.
Se já em 1999 a cultura e a criatividade, latus sensus, se afiguravam
como sendo duas das áreas com maior interesse para o desenvolvimento e sustentabilidade da sociedade em geral, em 2009 tornou-se
absolutamente incontornável o facto de que estamos no inicio de
um século, o século XXI, em relação ao qual estas duas dimensões
vão ter um papel determinante e incomparável. Não é por uma
questão de estilo que falo em cultura e criatividade separadamente
e também não é sem um motivo claro que acrescento a estas duas
a palavra design. Definir cultura é sempre um exercício complexo
e que origina diversas interpretações e significados. Cultura pode,
em ultima análise, ser tudo aquilo que é produzido pelo homem,
tangível ou intangível; pode ser aquilo que constitui a sua identidade;
pode ser o que lhe dá sedimento e estrutura; o que o diferencia e
torna único; o que o une aos outros e, ao mesmo tempo, o que
o separa. Pode ser uma miríade de coisas mas é, sempre e
seguramente, elemento constitutivo do que somos - quer enquanto
indivíduos, quer enquanto nações e enquanto espécie - e elemento
determinante do que iremos ser.

Criatividade está ligada,

indissociavelmente, à capacidade única que fez com que o homem,
a par das evoluções genéticas que foi sofrendo, atingisse o patamar de
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desenvolvimento onde nos encontramos hoje: a capacidade que o
nosso cérebro tem de conseguir pensar e conceber o que não existe
ainda. De conseguir sonhar e de encontrar meios de concretizar
esses sonhos. Criatividade reflecte a constante intranquilidade que
nos caracteriza e que nos faz nunca estarmos verdadeiramente satisfeitos com o que temos e querermos ir sempre mais longe.
O século XXI, e o facto de por um lado nos termos enganado em
alguns dos caminhos e direcções que tomámos enquanto espécie
e o facto de, por outro lado, temos atingindo já um considerável
domínio tecnológico e material do mundo que nos rodeia, abre
um novo espaço para a importância da cultura e da criatividade no
desenvolvimento humano e no desenvolvimento da nossa sociedade. Nunca, em momento algum, estas duas dimensões tiveram um

Guta Moura Guedes

contexto que potenciasse tanto o que representam e que abrisse tan-

Torres Vedras, 23 Julho 1965

to espaço ao seu crescimento. Daí que estes sejam tempo entusiasmantes para quem queira apostar na criatividade e na cultura como
factores diferenciadores e para quem queira provar o impacto desta
aposta a uma escala local e global, a uma escala individual ou de
cidade ou país. E o design? Fácil. O design é, apenas e tão somente,
uma ferramenta. A ferramenta. É a disciplina operativa deste novo
século, aquela que reúne cultura com economia, estética com ética,
emoção com razão. É uma matriz processual que permite tornar
mais eficaz – em todos os sentidos – o que produzimos, fortemente
alicerçada na cultura e totalmente dependente da criatividade. É
uma ferramenta que deverá ser – porque o pode ser – democratizada, ensinada a todos, tal como a escrita o é, estimulando o desenvolvimento de uma autonomia integrada e multi-activa. É aprender
a ter um olhar global sobre o mundo, abrangente, informado, culto,
social e ambientalmente responsável e a conseguir criar, a cada momento, a melhor forma de nos relacionarmos com os outros, criando estruturas, objectos, artefactos, sistemas, serviços que tornam o
mundo e a nossa vida melhores.
Cultura, criatividade e design – se não nos distrairmos e se formos
conscientes - estarão indissociavelmente ligados à alteração de paradigma social, cultural, económico, ambiental que estamos a viver
e ao novo mundo que temos que criar, mais estimulante e mais eficaz e, acima de tudo, mais justo.

É co-fundadora da “Experimenta” criada em Lisboa em
1998, da qual é Presidente desde o ano 2000. É Directora
da bienal ExperimentaDesign e Presidente da ExperimentaDesign Amsterdam Foundation. Dirige e comissaria diversos projectos expositivos na área do design. É consultora e
oradora na área do design, da cultura, das industrias criativas e do desenvolvimento estratégico, em Portugal e no
estrangeiro. Escreve sobre design, cultura e comunicação.
Dirigiu o evento Art Algarve 2009. Integrou o International Advisory Committee de “Torino 2008 World Design
Capital”, o International Think Tank do “Six Cities Design
Festival”, na Escócia, e o Editorial Committee do “Utrecht Manifest Design2007”, na Holanda. Foi uma das dez
curadoras internacionais do mais recente livro da Phaidon
Press sobre design contemporâneo, “& Fork”. Foi assessora
da Fundação Casa da Música na área de Comunicação,
Marketing, Design e Desenvolvimento. Exerceu o cargo
de Administradora da Fundação Centro Cultural de Belém.
Foi distinguida em 2004 pela Câmara Municipal de Torres
Vedras, cidade onde nasceu e onde vive, com a Medalha de Mérito Cultural e em Março de 2005 pelo Governo
Francês com o Grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e
das Letras.
Mais info em www.gutamouraguedes.com
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David Teece

Gestão do Talento de Topo
O “empreendedorismo empresarial” é o motor da inovação na

obtenção de sucesso. O outsourcing de componentes e de serviços

economia global. Para alargar esta metáfora, o capital humano

low-end em regiões com baixo índice de custos foi também benéfico

fornece as partes constituintes desse motor, mas o design e o

para os trabalhadores com maiores aptidões (Feenstra and Hanson,

funcionamento de todo o motor é de fundamental importância. O

1999), nas economias dos Estados Unidos da América, da Europa

capital humano representa o valor acrescentado mais significativo de

Ocidental e do Japão.

toda a economia; e, na economia em geral, as remunerações são o

Existem três categorias de talento de topo: os literati, os numerati, e

componente mais representativo nas despesas empresariais. Segundo

os gestores empreendedores. Os dois primeiros estão intimamente

um famoso economista clássico, “o mais valioso de todos os capitais

relacionados. Os literati e os numerati, referidos em conjunto, neste

é o que é investido nos seres humanos” (Marshall, 1898, p.647). A

artigo, como talento de peritos, são as “classes” que possuem um

noção generalizada de que, através da educação e da formação, as

maior grau académico e de conhecimento. Os literati tendem a ter

pessoas se podem transformar num equivalente bem capital, é uma

educação superior e de pós licenciatura em artes, ciências, economia,

ideia antiquada em Economia, que tem origens remotas em Adam

gestão ou direito. Os numerati possuem também um nível académico

Smith, quando este afirmava que “um homem educado às custas

muito elevado, mas mais concentrado nas matemáticas ou na

de muito trabalho e tempo…pode ser comparado a uma daquelas

estatística, nos sistemas de informação, na engenharia informática,

máquinas extremamente caras”. (Smith, 1801, p. 102) As instituições

em Engenharia em geral, ou então em contabilidade e gestão financeira.

de uma nação e as competências dos seus negócios empreendedores

Podem ainda ser programadores de software. Ambos os grupos

constituem a base de fornecimento do mais elevado talento criativo

possuem conhecimentos altamente especializados. Ambos detêm

individual: literati, numerati e gestores empreendedores (Nelson,

a capacidade de sintetizar e analisar, mas os literati tendem a ser

1993). Para que os funcionários atinjam estes elevados níveis de

especialistas em síntese e na comunicação de ideias. Ambos os

remuneração, uma nação deve dispor de “sistemas de inovação”

grupos de talento de peritos são fundamentais para a economia

eficazes e funcionais, a nível regional e a nível regional (incluindo

do conhecimento dos dias de hoje. Ambos os grupos têm venci-

instituições de ensino e leis). A prosperidade requer que os

mentos significativos. Outra classe de talento de topo, o gestor

ecossistemas negociais do Estado de uma nação apoiem empresas

empreendedor, é necessária para construir a dirigir organizações

que detenham a capacidade de desenvolver e promover o capital

que sustenham as capacidades dos literati e numerati.

humano de forma astuta. Uma oferta abundante de capital humano,

Schumpeter

por si só, não garante a prosperidade nacional.
O objectivo deste artigo é o de descrever os mais importantes tipos
de recursos humanos, a estratégia segundo a qual devem funcionar,
e algumas práticas de gestão compatíveis com a conquista e a
manutenção de uma vantagem competitiva.
O papel do talento de topo
Reich (2002) e muitos outros sinalizaram que as pessoas talentosas e
ambiciosas conseguem hoje ganhar mais - relativamente ao salário
médio - do que as pessoas talentosas e ambiciosas na era industrial.
Mercados mais alargados e mais abertos (ou mais propensos à
abertura) são a razão pela qual a dispersão de rendimentos
aumentou, devido sobretudo às grandes recompensas potenciais pela
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David J. Teece é Professor de Business Administration na Walter A. Haas School of Business e Director do
Centro para a Estratégia e Governação, na Universidade da Califórnia em Berkeley, EUA. Foi Director do
Centro para a Pesquisa em Gestão, na mesma Universidade, entre 1983 e 1994, e Director do Instituto
de Gestão, Inovação e Organização entre 1994 e 2008. É licenciado pela Universidade de Canterbury,
Nova Zelândia, e doutorado em Economia pela Universidade da Pensilvânia, EUA.

instrumentos que podem gerar novas combinações na economia,

e de multi-produtos. Numa empresa com capacidade dinâmicas,

que frequentemente resultam em destruição criativa. A destruição

seleccionar a estratégia de gestão de recursos humanos é, por si

criativa resulta da junção entre novos produtos e novos processos

só, extremamente exigente. Para simplificar esta análise ainda

no mercado, minando os produtos e serviços existentes, para grande

mais, as capacidades dinâmicas podem ser agrupadas em dois

benefício do consumidor.

elementos essenciais: a criação de valor e a manutenção de valor.

Capacidades dinâmicas

A criação de valor

Enquanto o capital humano e o empreendedorismo são importantes

A criação de valor requer, entre outras coisas, o reconhecimento

para o desenvolvimento económico, a mera existência de elevado

de oportunidades. O reconhecimento de oportunidades envolve a

número de literati e numerati não produz, por si só, bons resultados

identificação e a calibração de tendências no contexto negocial,

organizacionais. Aquilo em que os literati e numerati trabalham, e

na

a forma como o fazem, é tão importante como as suas capacidades

entidades governamentais. Como capacidade requer actividade

individuais. A capacidade organizacional, juntamente com as

empreendedora e visão de longo alcance. De uma perspectiva de

capacidades tecnológicas (e propriedade intelectual), por sua vez,

recursos humanos, o cerne é como criar e gerir uma empresa de

definem os bens intangíveis de uma organização. As capacidades

forma a estar capacitada com um sentido robusto de capacidades

dinâmicas (Teece et al., 1997) são os atributos que um negócio

criativas e de reconhecimento.

tecnologia,

nas

actividades

dos

concorrentes

e

nas

empreendedor detém, que tornam possível uma orquestração de
bens e de unidades organizacionais dentro e fora da empresa, ao

Manutenção de valor

mesmo tempo que se mantêm relevantes no âmbito da mudança

Organizações que dependem em demasia de criatividade mas que

em contexto negocial. Contudo, as capacidades operacionais

não possuem outras capacidades relevantes certamente não irão

mais básicas de uma empresa podem assegurar o desempenho e

obter bons resultados comerciais. Em particular, a criatividade,

concretização das actividades que se propõe realizar, sem a

sem estar acompanhada de uma execução eficiente e de uma

existência de uma consideração ou de uma definição prévias dos

estratégia de manutenção de valor, com certeza não produzirá bons

segmentos de mercado aos quais se dirige, ou dos produtos mais

resultados comerciais para o inovador. Enquanto a criatividade

indicados para produção. As capacidades dinâmicas são capaci-

envolve a selecção e a recombinação de ideias e artefactos/tecno-

dades organizacionais que transcendem indivíduos. Claro que os

logia, a manutenção de valor envolve o desenvolvimento de estra-

lideres/empreendedores desempenham um papel principal na

tégias, processos e propriedade intelectual capaz de estabelecer

definição das capacidades dinâmicas; contudo, a capacidade de

e manter uma posição de liderança no mercado. Muito provavel-

uma organização não depende apenas da presença, na sua lista de

mente requer ainda um forte empenho de todos os recursos para

pessoal, de indivíduos talentosos…deriva, isso sim, da forma como os

inserir o produto no mercado.

funcionários interagem e trabalham em conjunto, em combinações
produtivas. São identificados três clusters, dentro da estrutura de

Organizar e gerir os literati/numerati

capacidades dinâmicas: sentir, abraçar e transformar. Cada um

Não é linear que a gestão dos recursos humanos, tal como é corrente-

destes clusters requer práticas de gestão de recursos humanos algo

mente praticada, reconheça considerações estratégicas fundamen-

diferentes entre si. Além do mais, sentir, abraçar e transformar não

tais para um confronto de níveis mais intensos de competitividade, a

são necessariamente sequenciais. Em empresas com elevados

nível nacional e internacional, nem a importância das capacidades

índices de performance, estes clusters estão presentes em simultâneo,

empreendedoras para a performance económica da empresa e do

especialmente quando se trata de uma empresa multi-departamental

Estado de uma nação. São necessárias novas abordagens.
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Autoridade descentralizada
No que diz respeito aos literati e aos numerati, o autoritarismo
na gestão, com o objectivo de forçar as pessoas a colaborarem, é
pouco passível de sucesso, e certamente será um anátema para os
indivíduos talentosos. A gestão deve ter um toque leve. De outra
forma, os esforços de cooperação serão suprimidos, e a criatividade
comprometida. Além do mais, decisões técnicas e granulares dos
literati e dos numerati em relação à solução de problemas,
raramente podem ser antecipados pela gestão. Assim sendo, a gestão
necessita de ser descentralizada/distribuída.
Equipas
Para que funcionem produtivamente, ambos os literati e os
numerati devem aprender a trabalhar, cooperativamente, em equipas.
Contudo, estas equipas podem variar consoante os projectos. É
desejável que as equipas de projecto se mantenham pequenas,
mas intensas e íntimas. As equipas não necessitam de enfatizar o
consenso e o compromisso, mas sim de atingir a excelência e de
desenvolver

novo

conhecimento,

sempre

com

lugar

para

o individualismo. Deve mesmo ser dado algum reconhecimento
especial

a

determinados

indivíduos

com

talento

criativo

excepcional. Assim sendo, a construção de equipas com literati
compreende factores algo distintos daqueles que são considerados
aquando da formação tradicional de equipas. Estas equipas,
compostas por literati e numerati, têm vindo a ser apelidadas
de “equipas virtuosas”. (Fischer and Boynton, 2005)
Conclusão
A tese aqui defendida é a de que, nos dias de hoje, a vantagem
competitiva de uma empresa se baseia no stock (recursos) de literati
e de numerati de que dispõe, e nas suas capacidades dinâmicas.
As capacidades dinâmicas, por sua vez, dependem do talento
empreendedor e da estrutura e dos valores da organização no qual
esse talento está inserido.
Este artigo disseca a importância das capacidades organizacionais, e
da gestão de peritos, para a performance negocial das empresas, e,
em segundo plano, para o Estado.
A abordagem enfatiza como a gestão e o empreendedorismo têm
um impacto directo no valor dos recursos humanos e no capital
humano. A globalização atribui um valor acrescentado às capacidades dinâmicas…nas quais se incluem não apenas o sentir, o
abraçar e o transformar mas especialmente a integração de recursos
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FJ: É formado em biologia e exerce essa mesma profissão. É
complicado para si conciliar o trabalho de biólogo com o de
escritor?
MC: Para mim as duas coisas são uma só. Mantenho no campo da
biologia que a poesia é uma forma de apreender a realidade.
FJ: Esteve recentemente na Fundação da Juventude com o lançamento da sua mais recente obra “Jesusalém”. A Fundação da

MIA CoUTo
Entrevista: (Siglas correspondem a Fundação da Juventude e a Mia Couto)

FJ: A sua primeira obra, “Raízes de orvalho”, foi editada em
1983. Como surgiu o seu gosto pela escrita?
MC: Nasceu pela palavra dita. Em minha casa contavam-se histórias, dizia-se poesia. Desde pequeno que escutava, em gravação vinil,
poemas de autores brasileiros e portugueses. Meu pai é um poeta e
lia-nos poesia dele e de outros. Minha mãe é uma engenhosa contadora de histórias. A escrita, para mim, veio como estuário dessa
torrente de oralidade.
FJ: Existe uma característica marcante na sua escrita, no que diz
respeito à criação de novas palavras/terminologias. Como surgiu essa sua necessidade de reinventar a língua Portuguesa?
MC: Surgiu como um prazer. Vivo num país em que a maioria das
pessoas opera nessa inventividade e para quem o português é uma
língua em flagrante apropriação. Isso faz revelar um idioma plástico,
em estado de infância. O resto resulta de trabalho poético. Enfim,
considero que todo o escritor inventa para si mesmo uma língua que
é o seu território de criação.
FJ: O acordo ortográfico tem sido um tema bastante discutido.
Qual a sua opinião acerca do mesmo?
MC: Não sou a favor. Mas não milito contra. Questiono sobretudo os argumentos que foram invocados para legitimar a sua necessidade. Foi pena não termos debatido as verdadeiras razões para o
afastamento que existe entre Brasil, Portugal e os países africanos.

Juventude está a desenvolver o projecto “Palácio das Artes –
Fábrica de Talentos, um centro de criatividade e inovação de
excelência nacional e internacional. Qual a sua visão para este
tipo de iniciativas que pretendem valorizar os trabalhos/projectos e a inserção na vida activa e no mercado de trabalho dos
jovens artistas/criadores? Que experiência / conselho daria aos
novos artistas/criadores?
MC: Que sejam novos, inovadores e que não fiquem paralisados perante a obrigação de “escrever bem”. Escrever só em segundo plano é que deriva de uma técnica. Mas é preciso sublinhar
que os talentos não se fabricam. O que faz um escritor é trabalho,
na fórmula que alguém já definiu: dez por cento talento e noventa de trabalho. Mas o talento vem da história intima de cada um.
FJ: Apesar de “Jesusalém”, ser bastante recente, será que já anda
a preparar a sua próxima obra literária? o que nos pode adiantar sobre o assunto?
MC: Não, o livro saiu há uns quatro meses. Ainda é tudo muito recente. Preciso de um tempo para deixar esses personagens adormecerem
dentro de mim.
FJ: Para terminar, será que poderia partilhar com os nossos leitores a obra que lê neste momento?
MC: Leio, melhor releio, “O Esplendor do Caos” de Eduardo Lourenço, um ensaísta português que venceu, merecidamente, o Prémio
Camões que se supõe ser destinado a criadores literários. Ora, Lourenço escreve ensaios com a mesma criatividade de um romancista e
com o lirismo de um grande poeta.

Mia Couto

FJ: Quais os escritores que mais influenciam a sua obra? E quais
os escritores portugueses que mais aprecia?
MC: Foram poetas, quase todos. Excepção feita a Juan Rulfo, Garcia
Marques, Júlio Cortazar. Dos portugueses destaco poetas, também:
Sophia Mello Breyner, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa.
FJ: Sabemos que já escreveu poesia, crónicas, contos, romances. Qual destas formas de escrita é que lhe dá mais gosto escrever?
MC: Contos. E indigna-me o lugar para que se remete o conto quando
se hierarquiza a produção literária. Na verdade, o mal começa na
própria ideia de hierarquizar.

Mia Couto nasceu na Beira, Moçambique, em 1955. Foi jornalista. É professor, biólogo, escritor. Está traduzido em diversas
línguas. Entre outros prémios e distinções (de que se destaca a
nomeação, por um júri criado para o efeito pela Feira Internacional do Livro do Zimbabwe, de Terra Sonâmbula como um dos
doze melhores livros africanos do século xx), foi galardoado,
pelo conjunto da sua já vasta obra, com o Prémio Vergílio Ferreira 1999 e com o Prémio União Latina de Literaturas Românicas 2007. Ainda em 2007 Mia foi distinguido com o Prémio
Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura pelo seu romance
O Outro Pé da Sereia.
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Fotografia Joãotuna

c

Francisca Carneiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de S. João

“PRoblEMÁtiCA dA EXistÊnCiA

dE uM tEAtRo EM PoRtuGAl”
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Não será difícil dissertar sobre os inúmeros aspectos decorrentes do

o apoio à música, enquanto arte “mais apetecível”, já que mais apta

tema acerca do qual me é pedido para aqui partilhar algumas ideias,

a ser “consumida” e consequentemente mais capaz de assegurar

já que o Teatro em Portugal possui inegavelmente várias compo-

uma maior visibilidade para os respectivos mecenas.

nentes que no mínimo devem ser classificadas como problemáticas.

E parto pois daí. Do facto de, infelizmente, não poder negar que o

Trata-se de uma das artes inseridas nas agora tão faladas “indústrias

teatro é considerado por grande parte da população nacional como

criativas”, cuja relevância no desenvolvimento económico e social

uma “arte difícil”. Difícil de perceber, de apreender, de ser enca-

das regiões onde se enquadram tem vindo a ser amplamente divul-

rada como capaz de gerar prazer e, consequentemente, difícil de

gada. Para essa divulgação muito contribuiu a criação da ADDICT

consumir.

na região do Porto (da qual o TNSJ faz naturalmente parte desde a

Sem subterfúgios, assumo que julgo que parte considerável da mi-

sua fundação) e da sua congénere que está prestes a formar-se na

nha geração (e vou focar-me mais nessa como aquela que tem em

região de Lisboa. Abstenho-me porém de me alongar aqui nas con-

mãos a responsabilidade de formação das gerações vindouras) vê o

siderações relativas a essas – indiscutíveis, é certo – vantagens eco-

teatro e os seus agentes como um bando de intelectuais estranhos,

nómicas advindas da cultura e das indústrias que dela se alimentam.

com quem não apetece conviver ou, no outro extremo, um grupo

Há já inúmeros textos e artigos a esse propósito, chegando mesmo

de arrogantes com uma cultura de certa forma superior, cujo grau

alguns deles a exagerar esses benefícios ao ponto de corrermos o

de saber e linguagem muita vezes ininteligível intimida e convida

risco de deixarmos de valorizar a arte por si própria em detrimento

ao afastamento.

das vantagens económicas que dela poderemos retirar. Mas, como

E por essas e certamente algumas outras razões não vêm ao teatro.

já referi, não quero dedicar-me aqui a explicar qual a minha opinião

Não fazem ideia nenhuma do que de bom ou de mau se vai fazendo

sobre essa questão.

na sua cidade e no seu país nesta matéria.

Decidi antes dedicar este pequeno artigo àquilo que, a meu ver,

Quantos conheço que não perdem um bom concerto na Casa da

muito contribui para que o teatro ainda seja muitas vezes visto como

Música, são presença assídua nas inaugurações das Galerias de

uma arte “menos apetecível”, no sentido de possuir uma menor ca-

Miguel Bombarda e de Serralves, gabam-se de ter visto os grandes

pacidade de captar público quando comparado com outras artes tais

musicais em Londres e até em Nova Iorque mas que não concebem

como a música ou as artes plásticas.

a hipótese de dedicar uma as suas noites de lazer a assistir a algum

Convém esclarecer desde já que a expressão que usei foi usada em

espectáculo de teatro na sua cidade e que não se inibem de dizer

jeito de explicação por um dirigente de uma das mais rentáveis em-

que “não gostam de teatro”?

presas do país para o facto de a respectiva política de mecenato op-

E daí advém que percam tantos espectáculos a que valeria mesmo

tar por canalizar quase toda a verba inscrita no seu orçamento para

a pena assistir no Teatro Nacional S. João e noutros que na cidade
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e no país resistem aos inúmeros obstáculos, fazendo e mostrando
teatro de excelência.
Acresce que o mais grave, como referi, é que esta postura preconceituosa de parte significativa desta geração tenderá a acarretar
o afastamento do teatro das gerações que os sucedem, o que nos
poderá condenar a ter as camadas mais jovens da população sem
qualquer apetência ou gosto pela arte de representar, em violento
contraste com a realidade dos demais países da nossa Europa.
Julgo pois que o estado precário e frágil do teatro em Portugal advém não apenas da inexistência de políticas concertadas e financeiramente sustentadas, não apenas das tendências autistas de alguns
dirigentes de algumas grandes cidades do país, não apenas da falta
de interesse empresarial para suportar a rede de mecenato de que as
artes naturalmente carecem mas também da falta daquilo que aqui
vou chamar de investimento pessoal.
Investimento pessoal enquanto tempo e predisposição para a descoberta e o conhecimento desta arte tão rica, complexa e tão completa. Predisposição para educar o corpo e a mente para sermos capazes de nos sentarmos numa sala escura e concentrarmos os sentidos
viciados no facilitismo do consumo de prazeres (mais) imediatos
na atenção de um texto (que muitas vezes pode não nos invadir de
forma arrebatadora é certo) clássico ou contemporâneo, da interpretação, e de todo o complexo espectáculo visual que um bom
espectáculo de teatro pode comportar. Predisposição para voltar ao
espectáculo seguinte apesar do que se viu antes não ter agradado;
capacidade de não julgar toda esta arte por algum mau espectáculo que se possa ter visto (alguém desiste de ir ao cinema depois
de assistir a um péssimo filme? Ou deixa de visitar exposições de
pintura ou escultura apenas porque uma das que viu não lhe terá
agradado?).
É que o investimento pressupõe isso mesmo: avanços e recuos, sucessos e insucessos, prazeres e aborrecimentos. E julgo que para
chegarmos ao ponto feliz de retorno (falando agora em linguagem
de economista), para alcançarmos a possibilidade de viver momentos de verdadeira emoção, comoção e felicidade através desta arte
(e como são fantásticos esses momentos!) e de adquirir o conhecimento inestimável que daí retiramos (das obras, das encenações, dos
autores, das diferentes técnicas teatrais, etc.) teremos talvez que ser
capazes de assistir a alguns espectáculos que possam não agradar,
por alguma razão mais ou menos explicável como sempre acontece
no universo subjectivo da apreciação de qualquer arte, sem que isso
acarrete consigo a decisão de não mais voltar a uma sala de espectáculos para ver uma peça de teatro. Concluo pois afirmando que
este a que me referi é um investimento com benefícios garantidos.
Acredite e experimente. Afinal, há quanto tempo não vai ao teatro?

Francisca Carneiro Fernandes
Nascida a 28 de Outubro de 1972, no Porto, Francisca Carneiro Fernandes licenciou-se em Direito
pela Universidade Católica Portuguesa/Porto com
a média final de 14 valores, em Outubro de 1995.
Após o estágio a orientado pelo Dr. Eduardo Verde
Pinho, entre Outubro de 1995 e Junho de 1997,
realizou, em Dezembro de 1997, a prova de agregação à Ordem dos Advogados/Porto, com a classificação final de “Muito Bom” (nota máxima).
A nível profissional fez estágio como consultora
jurídica no Departamento de Serviços Jurídicos do
Banco de Portugal entre Janeiro a Maio de 1996
e foi colaboradora na Sociedade de Advogados
“Carlos Osório de Castro, Eduardo Verde Pinho, J.
J. Vieira Peres”, entre Junho de 1997 e Setembro
de 2002, após o que, em Outubro de 2002, foi nomeada subdirectora do Teatro Nacional S. João responsável pelo pelouro da Gestão AdministrativoFinanceira.
Com a transformação daquele Organismo em Entidade Pública Empresarial, em Maio de 2007, foi
nomeada Vogal do Conselho de Administração,
com o pelouro do planeamento e de controlo de
gestão.
A 11 de Março de 2009 foi nomeada Presidente do
Conselho de Administração.

www.tnsj.pt
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Emílio Rui Vilar
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

A Fundação Calouste Gulbenkian

e a criatividade e a inovação
Para além da sempre indispen-

rividência que o caracterizava,

das sociedades para as quais a

âmbito da investigação cientí-

sável dose de talento e audácia,

quando redigiu os estatutos da

Fundação Calouste Gulbenkian

fica, procurando estar na linha

a criatividade e a inovação não

Fundação que iria perpetuar o

dirige as suas actividades.

da frente da investigação mais

acontecem sozinhas. Para que

seu nome bem como o seu es-

Perante a dimensão dos proble-

avançada em biologia e biome-

surjam e possam florescer é ne-

pírito filantrópico, indicou ape-

mas, face aos recursos dispo-

dicina.

cessário que se reúnam condi-

nas quatro áreas temáticas de

níveis, as fundações devem es-

Na beneficência, é inegável o

ções favoráveis e estimulantes

actuação – arte, beneficência,

forçar-se, elas mesmas, por ser

papel da Fundação ao longo dos

do processo criativo.

ciência e educação -, deixando

criativas e inovadoras, quer no

anos na área da Saúde, tendo

As fundações, dada a sua vo-

ao Conselho de Administração

planeamento quer na actuação.

implementado novos serviços

cação de agentes da mudança

liberdade quanto à sua concre-

A criatividade e a inovação, nas

ou apetrechado instituições de

e a possibilidade de assumirem

tização no espaço e no tempo.

suas múltiplas dimensões, têm

saúde com novos equipamentos

e correrem riscos, podem e de-

Este princípio, que convoca e

estado, por isso, desde sempre

que correspondem às profundas

vem ter um papel na criação de

exige a responsabilidade dos

no centro da actuação da Fun-

mudanças científicas e tecnoló-

contextos, espaços e platafor-

concretos agentes da sua reali-

dação

gicas que neste campo sempre

mas que contribuam directa ou

zação, parece-me adequado a

marcando a evolução de uma

vão acontecendo.

indirectamente para que a cria-

qualquer instituição perpétua,

instituição que teve sempre

Nos anos mais recentes, a von-

tividade e a inovação possam

na medida em que é impossível

nos seus objectivos principais

tade de apontar caminhos e de

ter lugar. Percorrer a história da

prever, para cada momento, o

a promoção do indivíduo e da

experimentar novas possibilida-

Fundação Calouste Gulbenkian

respectivo contexto operativo

sociedade, numa perspectiva de

des tem permitido à Fundação

ajuda a ilustrar estas afirma-

de intervenção. Naturalmen-

valorização e de capacitação.

Gulbenkian avançar com novos

ções.

te, esta vantagem comparativa

Na área da educação, podemos

programas que incorporam ou

O nosso fundador, Calouste

exige um exercício constante e

recuar no tempo para registar o

favorecem as duas vertentes de

Sarkis Gulbenkian, com a cla-

exigente de reflexão e de leitura

projecto das Bibliotecas Itine-

criação e inovação.

rantes, altamente inovador na

A criação, em 2004, do Pro-

altura e ainda hoje emblemáti-

grama Gulbenkian de Criação

co, respondendo a necessidades

e Criatividade Artística, um

básicas educativas como é o da

projecto que permitiu a reali-

promoção da leitura, fazendo

zação de 16 cursos intensivos

chegar livros aos mais remotos

de formação artística avançada,

lugares do país. Actualmente,

abrangendo as áreas do cinema,

apoiamos vários projectos quer

ópera, teatro, coreografia, artes

nesta área quer no combate ao

plásticas, fotografia, animação

insucesso escolar ou na difusão

3D, artes de performance e ví-

do saber em lugares mais dis-

deoarte, com 178 alunos, 83

tantes das grandes cidades.

professores estrangeiros e 17

Na ciência, o trabalho do Ins-

nacionais. Além da inovação no

tituto Gulbenkian de Ciência

modelo, este Programa permitiu

testemunha a cada dia o papel

a abertura de horizontes e a in-

da criatividade e inovação no

ternacionalização a muitos dos

Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian
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Emílio Rui Vilar
Emílio Rui Vilar. Nascido no Porto, em 17 de Maio de 1939.
Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra.

jovens criadores que o frequen-

vação social com criatividade,

Presidente do Conselho de Administração da Fundação

taram.

seja a Orquestra Geração, emu-

Calouste Gulbenkian (2002), de que foi Administrador

Na área do Desenvolvimento

lação local da Orquestra Simón

desde 1996. Presidente do Conselho de Administração da

Humano, a Fundação foi uma

Bolívar da Venezuela, promovi-

Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation. Desde 1996,

das primeiras instituições a co-

da pelo Programa Gulbenkian

Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal.

locar na sua agenda a questão

Desenvolvimento Humano, em

Professor convidado da Faculdade de Economia e Gestão

das migrações. Exemplo disso é

parceria com a Fundação EDP,

da Universidade Católica Portuguesa (Porto) desde 1998.

o projecto de reconhecimento

a Câmara Municipal da Amado-

Presidente do Centro Europeu de Fundações e Presidente

das qualificações de médicos

ra e o Conservatório Nacional.

do Centro Português de Fundações. Co-Presidente do

e enfermeiros imigrantes, agora

Este projecto, que teve início

Fórum Luso-Espanhol.

na sua segunda edição, que per-

com crianças de bairros proble-

Trustee da iniciativa “A Soul for Europe”, Presidente da

mitiu a integração destes profis-

máticos desta cidade, procura

Comissão Executiva do Projecto “Europe in the World” do

sionais de saúde – na altura a

através do ensino de música

EFC, senador do Parlamento Cultural Europeu e membro-

exercer em Portugal trabalhos

apoiar o crescimento e desen-

fundador do Instituto Português de Corporate Governance.

não qualificados – no Sistema

volvimento dessas populações.

Foi Presidente da Comissão de Fiscalização do Teatro

Nacional de Saúde. A Funda-

Outras localidades têm agora

Nacional de S. Carlos (1980-1986), Vice-Presidente da

ção Gulbenkian tem também

procurado replicar este concei-

Fundação de Serralves (1989-1990) e Comissário Geral da

promovido e apoiado projectos

to e estão a lançar novas “Or-

Europália’91 (1989-1992).

no âmbito das comunidades ur-

questras Geração”.

No campo político, foi co-fundador e primeiro Presidente

banas mais vulneráveis, como

Mas não esqueçamos nunca

da SEDES, Secretário de Estado do Comércio Externo e

é o caso do Projecto Geração

que criar e inovar não são um

Turismo (I Governo Provisório), Ministro da Economia

no Casal da Boba, Amadora,

momento mágico de inspira-

(II e III Governos Provisórios), Deputado (1976 e 1979),

uma parceria inovadora com a

ção: são sobretudo trabalho e

Ministro dos Transportes e Comunicações (I Governo

Câmara Municipal e várias en-

persistência, numa procura per-

Constitucional), Vogal do Conselho Nacional do Plano

tidades locais. Este projecto tem

manente de contribuir para o

(1978-1979).

conseguido encontrar respostas

enorme edifício que o espírito

Foi Director do Banco Português do Atlântico, Consultor

diferentes que têm contribuído

humano foi construindo ao lon-

da Banque Franco-Portugaise, Vice-Governador do Banco

para a prevenção do abandono

go dos séculos.

de Portugal (1975-1985), Presidente do Banco Espírito

escolar e de alguns comporta-

Santo e Comercial de Lisboa (1985-1986), Director Geral

mentos de risco.

da Comissão das Comunidades Europeias (1986-1989),

Mas talvez o projecto que me-

Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral

lhor sintetize o encontro da ino-

de Depósitos (1989-1996) e Presidente do Conselho de
Administração da GALP ENERGIA, SGPS (2001-2002).

www.gulbenkian.pt
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Manuel Barros, Presidente da PROVIVER

Imaginar, Criar e Inovar

Namorar com arte em Vila Verde
www.proviver.pt
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O investimento na cultura foi sempre uma actualidade renovada,

longo das seis edições da Bienal Internacional de Arte Jovem, agora

que uns souberam assumir melhor que outros, e a sua visibilidade

através da empresa municipal PROVIVER, e desta vez, em parceria

está na capacidade que cada sociedade, cada país, cada região ou

com a Associação Comercial de Braga – Unidade de Acompanha-

cada município tem, a cada momento, de responder aos novos de-

mento do Cávado.

safios do desenvolvimento.

Um evento cultural implementado pelo Município com o objectivo

A cultura é, seguramente, um factor de diferenciação desta visão de

de promover o potencial inovador dos jovens criadores e de criar

desenvolvimento sustentável, que deve andar aliado à qualidade, à

novos públicos, tendo como pano de fundo a matriz identitária de

exigência, à capacidade de preservar o património material e imate-

Concelho, assente no seu ícone de tradição – “o lenço de namora-

rial, à valorização da tradição e das raízes culturais, e ao estímulo

dos” –, que sustenta o conceito da marca NAMORAR PORTUGAL.

da criatividade e da inovação.

Assumindo em toda a sua dinâmica cultural o carácter diferenciador

Nesta perspectiva, a arte é uma dimensão fundamental da activi-

da energia de uma marca cultural de matriz tradicional, experien-

dade política, da vida social, da dinâmica cultural e económica

ciada na modernidade e na inovação, que condensa a identidade do

das sociedades contemporâneas, não sendo, o desenvolvimento

seu território, da sua cultura, da sua história e da sua economia.

humano compreensível, nem realizável, sem o reconhecimento do

Integrada no Programa Municipal de Animação Cultural, a 6ª Bienal

papel da criação artística, na sua ligação estreita com a educação,

assumiu um carácter diferenciador e mais irreverente, pelo espaço

com a investigação e com a ciência, sendo a presente edição, um

de acolhimento, que teve como eixo central o “Espaço ACF/Parque

evento associado do programa do “Ano Europeu da Criatividade e

da Praça do Município”, alargando-se aos espaços exteriores, sem

Inovação”.

abdicar do seu berço original, a Biblioteca Professor Machado Vile-

“Imaginar, criar e inovar. Namorar com arte em Vila Verde” foi um

la.

lema que se consubstanciou na riqueza e na diversidade do progra-

Esta Bienal compreendeu duas exposições, uma das obras a concur-

ma da 6ª Bienal, sustentadas na promoção dos conceitos de inova-

so (cerca de 57 obras seleccionadas das 136 apresentadas a concur-

ção tecnológica, e na sensibilização dos cidadãos para a importân-

so), e outra das obras do artista convidado, o pintor Luís Coquenão,

cia da criatividade e da inovação, enquanto competências-chave do

bem como uma Mostra de Arte Digital, cuja organização contou

desenvolvimento pessoal, social, económico e cultural.

com a colaboração da Universidade do Minho, através do Mestrado

Assim, tem sido a aposta política do Município de Vila Verde, ao

em Tecnologia e Arte Digital.
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O programa incluiu outros apontamentos e exposições, como a
mostra da “Casa do Conhecimento”, um projecto inovador no contexto nacional, o projecto “Bienal na Escola”, que resulta de uma
exposição de trabalhos elaborados pelas Escolas de Vila Verde ao
longo ano lectivo 2008/09, a par da “ Exposição Retrospectiva
da Bienal”, que esteve patente na Biblioteca Municipal Professor
Machado Vilela.
A animação cultural foi outro momento forte, com a dinamização
de oficinas de arte, da responsabilidade da D`ARTE – Associação de
Artistas de Vila Verde, e do Instituto Português da Juventude, com a
música e a dança da responsabilidade da Academia de Música e da
Associação de Expressão e Dança de Vila Verde.
Uma Bienal de Arte Jovem que se a diferencia de outros certames
congéneres, que se realizam no país e no estrangeiro, pela afirmação das suas especificidades, através da catalisação de sinergias,
dinâmicas, conhecimento, experiência e prestígio dos mais diversos
agentes culturais parceiros, com especial destaque para a Bienal de
Vila Nova de Cerveira, com quem vai ser assinado um convénio de
cooperação, com o envolvimento directo dos respectivos Municípios.
Uma dinâmica de descoberta de talentos e de novos valores da cultura, ponto de encontro de artistas, que quer ser cada vez mais um
cartaz de turismo cultural da região.
Os ingredientes foram confirmados, o sucesso foi alcançado, e atestado pela confiança dos patrocinadores, o Banco BPI e a DIVIMINHO S.A., o apoio do Ministério da Economia através do Programa
MODCOM, e uma lista alargada de entidades públicas. Contando
ainda, com a participação institucional das principais fundações
do país, de outras entidades regionais e nacionais com responsabilidades nas áreas da educação, da cultura e do desenvolvimento
económico.
A certeza sustentada da nossa experiência, é a garantia dos pergaminhos de uma grande e prestigiada “Festa da Arte”, que quer
continuar a ser um dos mais importantes eventos culturais, dedicados à criação artística e aos novos valores da cultura, da região e
do país.

Manuel Barros
Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Braga da Universidade Católica Portuguesa, Pós-graduado em
Gestão Pública e Mestre em Administração Pública pela
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho
Como dirigente da Administração Pública exerceu funções
de Delegado Regional do Instituto da Juventude, Administrador do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave Director
do Centro de Formação Profissional de Braga do Instituto
do Emprego e Formação Profissional.
Gestor Público e professor no ensino secundário nas disciplinas de Filosofia, Psicologia e Sociologia, no ensino superior politécnico nas disciplinas de Organização e Gestão
Pública, Políticas Públicas Finanças Públicas, exerceu funções de Director da Escola Superior de Gestão do Instituto
Politécnico do Cavado do Ave.
Actualmente, exerce as funções Presidente do Conselho de
Administração da Empresa Municipal PROVIVER, no Município de Vila Verde.
Membro de diversas organizações de onde se destacam, a Direcção da Delegação do Norte da Associação
Portuguesa de Administração e Políticas Públicas, o
Conselho Consultivo da Escola de Economia e Gestão
da Universidade do Minho, o Steering Commitee da
TecMinho – Associação Universidade Empresa para o
Desenvolvimento, da Universidade do Minho, no âmbito do programa “ Empreender na Universidade, o Conselho Estratégico da Associação Industrial do Minho, e
actualmente é Presidente da Assembleia-geral do Instituto
Empresarial do Minho.
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Companhia Nacional de Bailado

na Escola

Cristina de Jesus, Programa Educação Aprender com a Dança

objectivos, construindo equipas e formulando metodologias de trabalho num constante processo de avaliação para a apresentação de
Ao lançar o projecto de recriar O Quebra-Nozes à escola EBi/Ji Vas-

resultados que consideramos serem positivos e da maior importân-

co da Gama no Parque das Nações, pretendeu a Companhia Nacio-

cia.

nal de Bailado assumir o papel de interface de comunicação com os

Em verdadeiros laboratórios de conhecimento, partimos para uma

alunos (futuras audiências) num lugar privilegiado de construção de

criação colectiva, que as artes de palco veiculam, oferecendo a co-

saberes (a escola) estabelecendo uma relação duradoura e exigente

operação das equipas da CNB /Teatro Camões, no acolhimento de

num espaço cultural (Teatro Camões).

alunos e professores para os seus projectos criativos, facultando-lhes

Com o objectivo de servir a comunidade e contribuindo assim para

assim todo o conhecimento no processo da execução, da produção

a formação cultural do individuo, numa perspectiva de aprendiza-

e da criação de um espectáculo.

gem não formal, construtiva e crítica, quis a CNB através do seu

O entusiasmo, a dedicação e o brio profissional colocados nas

Programa Educação, Aprender com a Dança, e sem pretensões de

imensas horas a que todos sem excepção, se dedicaram a este pro-

pioneirismo, responder às exigências do mercado cultural contem-

jecto foi surpreendente, fazendo-nos Acreditar que a junção de es-

porâneo, criando neste projecto o instrumento para uma descoberta

forços em momentos de crise, são a mais valia capaz de contribuir

individual/colectiva, num exercício de criatividade continuada e

na construção de uma identidade colectiva inscrita numa relação

duradoura.

social com o outro, a que damos o nome de CULTURA.

O “entendimento pela partilha” neste contexto, foi o ponto de partida para lançar este projecto, de uma forma pró-activa, definindo

www.cnb.pt

Luiz Vidal Gomes / Ligia Sampaio de Medeiros

Unificação da Educação Projectual e do Ensino de

Desenho para Produção Artística ou Industrial

20

Até que ponto os responsáveis pela política de desenvolvimento

um representante de cada curso de Desenho Industrial, existente

cultural dos países de língua portuguesa se preocupam com ques-

à época, estava presente. O principal resultado foi um documento

tões de educação projectual, ensino de desenho industrial e treino

que ficou conhecido como Carta de Canasvieiras. A primeira das 33

criativo nas escolas fundamentais? Percebem os políticos que tal

recomendações dessa missiva tratava da mudança do nome da pro-

matéria é de igual ou, mesmo, de maior importância do que o tema

fissão de Desenho Industrial para Design. Certamente, os autores da

da unificação do idioma? Compreendem os governantes que tais

Carta de Canasvieiras não previram as consequências culturais ao

assuntos dizem respeito ao progresso das artes e ao desenvolvimen-

abortarem a terminologia para o Desenho que, apesar dos já 25 anos

to de projectos de produtos à inovação tecnológica?

de ensino superior de Desenho Industrial no Brasil, ainda se encon-

São indagações que este casal, professores brasileiros de Dese-

trava embrionária. Tal recomendação também traria modernização,

nho industrial/ Design, apresenta para reflexão do leitor da rúbrica

sem mudança, tanto à cultura do comportamento quanto à cultura

Capital Humano.

das ideias dos povos falantes do português, devido ao incessante

No Brasil, em 1988, teve lugar o encontro nacional sobre o ensino

processo de menosprezo de produtos endógenos (Figura 1), e pela

do Desenho Industrial para os anos de 1990, no qual pelo menos

exaltação consumista de produtos da cultura material exógena .
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Figura 1:

Luiz Vidal Gomes

Produtos de desenhos endógenos

Luiz Vidal Gomes, Coordenador do Curso de Mestrado

Prejudicou-se, significativamente, a formulação das directrizes educacionais de uma nova sociedade, por ausência de compreensão
sobre os processos criativos e fabris à obtenção de produtos da estética industrial, artística, e artesanal (Figura 2).
O argumento para a adopção da palavra “design” sempre recaiu
sobre a suposta deficiência de significado do termo desenho para
denotar e conotar a representação gráfica de projectos de produto,

o

em Design e Professor da Faculdade de Design UniRitter,
pesquisador de Desenho Industrial/Design do CNPq/UniRitter, PhD pela Universidade de Londres; Mestre em Ciências pela COPPE/UFRJ; Bacharel em Desenho Industrial
pela UFPE, PE. Pós-Doutorado na Open University, Milton
Keynes, Inglaterra. Diretor da sCHDs Editora Ltda.

propósitos comerciais e intentos industriais. Nos 20 anos que nos

Ligia Sampaio de Medeiros

separam do Encontro, passamos a perceber que, no caso dos lusófo-

Ligia Sampaio de Medeiros, Coordenadora da Faculdade

nos, o problema estava mais na incompreensão do termo industrial

de Design UniRitter, Pesquisadora de Desenho Industrial/

adjectivando o tipo de desenho, do que na palavra desenho em

Design UniRitter; Doutora pela COPPE/UFRJ, Mestre em

si. O adjectivo “industrial”, quando usado na expressão “desenho

Engenharia de Produção pela UFSM; Mestre em Artes pela

industrial”, refere-se não apenas à industrialização (disposição hu-

Universidade de Londres; Bacharel em Desenho Industrial

mana de reproduzir algo em quantidade e em série), mas, princi-

pela ESDI-UERJ. Pós-Doutorado na Open University, Mil-

palmente, à industriosidade (capacidade intelectual para criação ou

ton Keynes, Inglaterra.

aprimoramento de algo) e à industrialidade (habilidade manual para
a fabricação ou melhoria de algo). A justaposição das palavras designa a actividade especializada de carácter técnico e artístico, que
se ocupa da concepção da forma de objectos tridimensionais e bidimensionais a partir de critérios estético-formais, técnico-funcionais e
lógico-informacionais. Pergunta-se: mas como se concebem formas?
Falando? Escrevendo? Moldando? No caso do projecto para produtos industriais, o desenho, mesmo depois do advento dos programas
de gráfica computacional para a modelagem virtual e de todos os
actuais recursos de equipamentos da tecnologia da informação, ainda continua a ser uma das ferramentas intelectuais e criativas mais
eficazes (vide o caso do Juice Salif de Starck). Ressalva-se que são as

Figura 2:

Produtos de estética industrial (a), artística (b), artesanal (c).

representações gráficas, frutos das acções do debuxar e do desenhar,
que orientam e auxiliam o desenhador a conceber novas ideias e

“criativo”, reclamam o título de “designer”, a saber: administradores,

a comunicá-las, como produtos, à fabricação industrial. Baseados

artesãos, artistas, arquitectos, publicitários, engenheiros, ergonomis-

nestas premissas, convocamos os cidadãos de língua portuguesa a

tas, estilistas, mercadologistas, além dos desenhistas industriais ou

reverem as bases do conhecimento sobre a criatividade aplicada à

desenhadores.

educação projectual, em todos os níveis de escolarização, para, em

Agora, quando se é possível conhecer as consequências do pouco

seguida, adaptar e criar teorias e práticas didácticas para o ensino

desenvolvimento da linguagem verbal da escrita lusófona para

superior de Desenho seja para a Arte, seja para a Indústria.

descrever a linguagem visual do desenho, propomos que a idéia

Esse movimento é necessário e urgente, pois Design, para assina-

de unificação seja tomada com vistas a um progresso soberano do

lar de forma genérica qualquer actividade criativa relacionada à

Desenho orientado para a Arte e/ou para a Indústria, nas nações

Arte, Artesanato e à Indústria, faz-nos identificar pelo menos nove

cujo idioma é o português.

profissões que afectam a cultura material. Esses actores, a cada acto
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O olhar estrangeiro

O cinema e as
cidades criativas
Tenho viajado por Portugal nos últimos anos com certa frequência
e tenho uma percepção diferenciada das pessoas e coisas que vejo.
Coisas simples encantam-me. Pequenas maneiras de agir ou falar
dos portugueses se fixam na minha memória, assim como lugares e
coisas de forma diferente.
O olhar estrangeiro capta belezas quase esquecidas pelos habitantes de uma cidade. Da mesma forma, os meus amigos portugueses,
vêem rara beleza em coisas do meu país, que o meu olhar, há muito,
já transformou em cinza paisagem. Digo isso porque escrevo nestes
meses e pretendo continuar a escrever nos frios meses de Dezembro
e Janeiro na cidade do Porto, um roteiro para cinema sobre a vida

Mauricio Oliveira

Mauricio Oliveira é um profissional multimédia, Artista
plástico, Designer, Director de arte. Realizador, Director
de Fotografia e Roteirista. Mauricio é um dos mais premiados directores de arte do Brasil. Ganhou dezenas de prémios internacionais entre eles o Leão de Ouro em Cannes
e Estatueta de Ouro em Londres. Vencedor do Grand Prix
de Fotografia. Grand Prix de Direcção de Arte e Grand
Prix de Publicidade. Teve também seu roteiro de longametragem de ficção premiado no instituto Sundance de
Los Angeles de Robert Redford.

de Serpa Pinto, um herói português, numa história que se passa na
cidade de Cinfães, à beira do rio Douro. Um lugar, um rio, de rara
beleza com seus vinhos e com um passado fascinante.

a cidade que ama, não imaginava que estaria criando um processo

Um dos filmes que vi e revi várias vezes para escrever este roteiro

de produção de cinema. Em Match Point, a Câmara de Londres já

foi “Sideways” de Alexandre Payne que ganhou o Óscar de melhor

patrocinava a realização do filme e o resultado foi tão espectacular

roteiro adaptado em 2004. Um filme muito divertido e que tem a

para a cidade que mais três filmes foram realizados e um quarto

capacidade de nos encantar pelas paisagens da região vinícola da

será feito no próximo ano. O mesmo aconteceu com Vicky Cristina

Califórnia. A primeira vez que vi o filme, saí do cinema “Belas Artes”

Barcelona. Milhões de dólares para Woody filmar na cidade. O Rio

e caminhei para o “Spot”, um restaurante que fica aberto até altas

de Janeiro depois de ser escolhido como sede das próximas Olimpí-

horas em São Paulo. Pedi um Pinot Noir. Precisava de beber aquele

adas, tenta também se aproximar de Woody Allen para, quem sabe,

vinho. Centenas de matérias gastronómicas em jornais e revistas não

persuadi-lo a filmar no Rio.

me fizeram ter a vontade de tomar um bom vinho como este filme.

O que os governantes destas cidades descobriram, já foi descoberto

O mesmo aconteceu com a paisagem. Coloquei a região dos vinhos

há muito tempo pelo governo e empresas americanas, onde o

californianos no meu sonho de viagem.

cinema é uma das maiores indústrias do país.

A Califórnia teve um crescimento estrondoso no turismo naquele

Durante muito tempo imploramos por recursos de empresas e

ano. Não falo isso só porque a paisagem do Douro vinhateiro

governo para ajudar a fazer cinema, mas creio que o processo se

tem muito a ver com a paisagem da região vinícola da Califórnia.

inverterá. Profissionais de marketing vão precisar do cinema

Estou atento para um facto que deveria nortear

as empresas a

quando quiserem realmente captar toda a atenção para as suas

patrocinar mais filmes de cinema. Refiro-me à capacidade da arte em

marcas. Quando perceberem que as nossas mentes não entendem

transformar cidades. Poderia escrever milhares de linhas sobre como

mais os pop-ups que nos bombardeiam pela internet, o tempo todo.

o museu Guggenheim transformou Bilbao numa cidade criativa.

Quando se derem conta que o nosso olhar funciona como uma

Trouxe milhões de pessoas, artistas, restaurantes, teatros, cinemas,

teleobjectiva, desfocando o primeiro plano e focando no texto que

galerias de arte, cultura. Colocou Bilbao no mapa.

estamos lendo. Desligamos os pop-ups sem sequer saber que marca

O cinema que sempre teve esta capacidade, tem agora, mais do que

está sendo anunciada. O comercial de TV visto pelo computador vai

nunca, essa força. O cinema é talvez a única média que consegue

perder muito da sua eficácia.

reter a nossa mente com atenção total. A nossa retina detecta 100%

Está a chegar o tempo em que pedirão para patrocinar os nossos

da informação filmada. Separamos 2 horas inteiras para isso. Sem

filmes. Como já está a acontecer com as cidades criativas.

telemóvel, sem mais nada. E muitas cidades criativas perceberam

E nesse dia poderemos dizer: sorry, sua concorrência, com visão de

isso. Quando Woody Allen filmou Manhattan, sua obra-prima sobre

futuro e criativa, chegou antes...

23

l i n h a

d e

m o n t a g e m

Pintura, Gravura

e Escultura
Ana Carvalho
Formada em Artes Plásticas Escultura pela FBAUP em 1997

Fará sentido continuar a falar em Pintores, Gravadores e Escultores?
Eu acho que sim. Podemos visitar muitos locais agradáveis onde
nos sentimos bem, mas apenas nos sentimos em casa no local que
Pintura, Gravura e Escultura foi o mote para este texto. São três

habitamos todos os dias. Para mim esta casa é a Escultura. Todas as

áreas de trabalho tão vastas que só posso falar a partir da minha

artes exigem tempo e dedicação para serem apreendidas nas suas

experiência. São ferramentas, são meios de transmitir ideias e para

múltiplas possibilidades e o tempo não é infinito, por isso escolho.

mim principalmente de expressar emoções. É um privilégio ter

Para mim não faz sentido falar em artes maiores ou menores, não

amigos

que

existem técnicas mais válidas do que outras, não são os materiais

generosamente nos ensinam técnicas e desafiam de forma saudá-

nobres ou pobres que fazem de um trabalho algo que valha a pena

vel as nossas convenções. É no confronto com eles que amadureço

existir e ser adquirido por alguém. Não acredito em textos que

as ideias, mas para que estas se concretizem em algo de palpável

explicam a obra, mas também não os condeno, porque os vejo

preciso do silêncio do meu atelier. Gosto da riqueza visual das

como sendo apenas mais uma forma de alguém fruir uma obra. As

cores, da qualidade luxuosa que elas conferem a qualquer coisa. Da

coisas devem ser avaliadas pelo impacto que provocam em nós

forma como as linhas gravadas na chapa de forma obsessiva se con-

pela capacidade de nos comoverem, e quando a originalidade, no

vertem em espectaculares locais de claro-escuro. Mas gosto acima

sentido de verdadeiro, se alia à técnica o resultado é sempre esse.

de tudo do toque dos materiais, de sentir na pele as texturas rugosas

Pintura, Gravura, Escultura, ou outra arte qualquer são apenas áreas

ou suaves, a temperatura, o cheiro do ferro e do barro, do brilho das

de trabalho onde de vez em quando fazemos ou encontramos algo

cores metálicas do bronze.

que nos transcende.

oriundos

destes

diferentes

campos

artísticos,

www.anacarvalho.com

Pedro Sena-Lino

FUMADORES DE VULCÕES,

INVENTORES DE INVENÇÕES
& OUTRAS CRIATIVAÇÕES
parlamento, uma multa da ASAE, um almoço grátis ou um elefante
apaixonado: é a possibilidade de cada um se divertir consigo, de
A escrita criativa é uma forma de electrocutar a vida STOP um fio

compreender a sua história (reconstruí-la, desconstruí-la e reinven-

entre a cabeça e o coração STOP uma linha ou várias ou versos ou

tá-la); de tornar o mundo um lugar mais habitável: o bosque dos

parágrafos cortados por desenhos ou espaços abertos por frases ab-

fumadores de vulcões: todas as imaginações misturadas, comuni-

surdamente estranhas e absurdamente lógicas ligando eu hoje a eu

cando-se. Aqui é sempre uma vez era uma vez, e podemos ter entre

ontem a eu absoluto.

7 e 97 anos mas aterrámos todos num mundo novo e de repente do

Na Companhia do Eu, e depois de mais de cem cursos, dois manuais

outro lado do espelho não há nada de interessante.

(e outro a caminho) e centenas de pessoas a escreverem connos-

Porque ninguém pode escrever sem se escrever, somos uma Com-

co imparavelmente, temos todos os dias a certeza de que a escri-

panhia de Eus.

ta criativa pode contribuir mais para a nossa felicidade do que um
www.companhiadoeu.com
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Ana Campos
Directora de Ramo do Curso de Artes/Joalharia e Coordenadora da Pós-Graduação
em Design de Joalharia da ESAD, Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos

JOALHARIA
CONTEMPORÂNEA

EM RISCO

Ana Campos e Liliana Guerreiro
Montagem da exposição Paradigmas, Artesania Catalunya,
Barcelona, 24/10 a 15/11/2009

À luz da Lei Portuguesa, a Joalha-

Ministério da Ciência, Tecno-

aprovação para tal da Imprensa

de joalharia, nem de lojas de

ria Contemporânea é ilegítima,

logia e Ensino Superior ou pelo

Nacional - Casa da Moeda,

museus. Estes estabelecimentos

tal como os lugares que a vendam.

Ministério do Trabalho, não

sociedade anónima de capitais

comerciais não podem vender

A loja da Fundação de Serral-

podem exercer a profissão de

públicos. Segundo a Lei das

jóias, quer estejam, ou não,

ves, no verão passado, foi alvo

“Joalheiro”. A estes juntam-se

Contrastarias a INCM é respon-

contrastadas. Cabe à ASAE fazer

de investida da ASAE: o objecto

diplomados por outras escolas

sável por atribuir estas licenças

cumprir a lei, vigiar, confiscar,

eram jóias de autores contem-

que, como entidades indepen-

e, de acordo com o seu Estatu-

apreender.

porâneos Portugueses.

dentes, se esforçam por formar

to Legal, representa o Governo,

Considerando que há procura,

Haverá apenas uma lacuna

autores

competências

neste caso, os Ministérios das

nacional e internacional, de

legal, ou também ausência de

técnicas e artísticas e que têm,

Finanças e da Economia. Segun-

jóias artísticas contemporâneas

informação sobre como, nesta

igualmente, vindo a ser reco-

do a mesma lei, os artefactos de

e que há criativos Portugueses

área, se procede noutros países

nhecidos nacional e internacio-

joalharia contemporânea não se

com novos perfis, como avan-

da UE? Daqui resulta que os di-

nalmente.

podem vender em ourivesarias,

çar num enquadramento em

plomados pelos vários cursos de

Nenhum

diplomado

porque não estão contrastados.

que a Lei filtra as licenças? Se é

Joalharia existentes no país, su-

tem acesso a licença de res-

Também não é possível a exis-

tão fácil enviar jóias para

periormente homologados pelo

ponsabilidade e a marca das

tência devidamente legaliza-

galerias de outros países ou

Ministério da Educação, pelo

Contrastarias Portuguesas, com

da de galerias de arte e design

enviá-las

com

destes

para

plataformas
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promovendo jóias de diploma- é necessário estabelecer articulados de cursos de arte e design ção legal com a respectiva tutela
no exterior. Fundações de desta- ministerial que homologou os
que, organismos privados e pú- cursos. A PIN está a estabelecer
blicos, nacionais ou camarários, contactos com lojas de museus,
e representações diplomáticas galerias e outros estabelecimenPortuguesas incentivam exposi- tos da especialidade, para que se
ções, vendas e saídas para en- juntem a esta causa. A aceitação
tradas noutros países. Afinal, é grande, porque todos querem
há quem pense bem, mas estes legalizar-se. Mas, o ideal seria
factos também sublinham o caos que o governo olhasse lá para
e a desarticulação deste sector.
Carla Castiajo, Broche “Full of you II” 2008
Ouro e cabelo, 70*55*5 mm
virtuais
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para

online,

se, as Contrastarias Portugueses

os jovens escolherão outros

“produzem lei autonomamen-

mercados?

te”, ou então são desconhece-

O Regulamento da Contrasta-

dores de que certos diplomas

rias está em banho-maria há

legais foram revogados. Por

quarenta anos. Não contempla

exemplo, informam os jovens

os artistas joalheiros formados

diplomados que aí se dirigem

em escolas e causa entraves

para pedir licencia de marca

industriais

comerciantes.

que apenas as escolas espe-

Que interesses há por trás? Ou

cializadas de ensino artístico

este sector não tem significado

podem usufruir deste direito. No

financeiro, razão pela qual o

entanto, as Portarias conjuntas

governo dá prioridade a outros

a que se referem, foram revoga-

assuntos?

das há muitos anos: caíram, na-

As críticas às falta de actuali-

turalmente, visto que estavam

zação desta Lei e aos procedi-

anexas a planos curriculares

mentos das Contrastarias, em

que o Ministério da Educação

si mesmas, abrangem todos os

invalidou para os actualizar e

que destas estão dependentes,

substituir por outros.

sejam industriais, artesãos ou

Entretanto, os sectores culturais

comerciantes: danificam peças

têm vindo a apoiar a joalharia

que vão para contrastar, anali-

contemporânea. Várias escolas

sam aleatoriamente conjuntos

e a PIN, Associação Portugue-

de peças, pelo que passam jóias

sa de Joalharia Contemporânea

que mais tarde se verificam

foram directamente apoiadas

que tinham ligas mal fundidas.

pelos três últimos Presidentes da

Como se tudo isto não bastas-

República, incluindo o actual,

e

venda

fora, como por cá se diz, para

Os artistas-joalheiros e desig- constatar como estas questões
ners querem dar-se conhecer fluem nos outros países comupara mostrar, no país, como são nitários, mesmo naqueles em
bem considerados no exterior. que contrastar é acto compulsiNo verão passado, fizeram-no vo, como acontece em Portugal.
através de uma petição online Noutros não há contrastaria ou,
para a revisão do Regulamento ainda noutros contrastar é volundas Contrastarias Portuguesas. tário. Na maioria, não são necesNo presente, as escolas estão a sárias licenças para que um muapresentar os respectivos cursos seu ou uma galeria venda jóias
aos Ministérios das Finanças e de artistas.
da Economia, para lembrar que

Isabel Ramos, Anel “Missa Brevis in a Box”
Vidro, ouro 19Kt, Páginas de breviário de 1815
250*250 mm
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critical Software
UM caSo dE SUcESSo
Rui Melo biscaia

Nos dias de hoje, a falha de um sistema de TI crítico pode prejudicar

Spin-off da Critical Software, em 2006, criada com o intuito de

irreparavelmente a rentabilidade e imagem das empresas e organi-

passarmos a comercializar um produto inovador para o mercado

zações. Na Critical Software desenvolvemos soluções de engenharia

mundial das PME. Tratava-se do edgeBOX e assinalou a primeira

informática que asseguram o suporte a sistemas críticos, fornecendo

tentativa por parte da Critical para balancear o seu mix entre

ferramentas de software que protegem os indivíduos, monitorizam a

produto e serviços. Hoje assumimos uma oferta ao mercado global

segurança dos equipamentos e garantem que processos críticos são

mais balanceada, assente numa lógica de “mass costumization” de

conduzidos de forma segura e eficiente. Do sector Aeroespacial à

algumas das nossas soluções.

Defesa e Segurança do Território, passando pela Indústria, Telecomu-

Uma empresa global: A Critical Software é mais do que uma empre-

nicações, Energia e sector financeiro, os clientes dependem da Cri-

sa que exporta para todos os continentes. Trata-se de um “operador”

tical Software para desenvolver soluções que não podem falhar. O

de alta tecnologia que trabalha numa área onde o erro é proibido

sucesso da Critical Software reside na aposta na qualidade e inovação

e os clientes são algumas das maiores e mais reconhecidas empre-

tecnológica como agentes na introdução de vantagens competitivas

sas à escala mundial. Tecnologia, competência e empreendedorismo

nos sistemas de informação e negócio. Para isso trabalhamos em

fazem parte da receita da Critical Software para se conseguir impor

estreita relação com importantes instituições de saber e reconhecidos

(também) no mercado internacional, num sector de concorrência

centros de I&D de todo o mundo, tendo em vista assegurar o pionei-

apertada. O processo de internacionalização da Critical Sftware, está

rismo tecnológico e o acrescentar de valor no fornecimento de solu-

intimamente ligado ao contrato assinado com o Jet Propulsion Lab, da

ções inovadoras. Desde a sede em Coimbra, escritórios em Lisboa e

NASA para fornecimento do csXception. Uma tecnologia de injecção

Porto, e subsidiárias em Southampton (Reino Unido), San Jose (EUA),

de falhas sob condições de utilização reais e com o mínimo de intru-

Bucareste (Roménia) e São Paulo (Brasil) a nossa cultura transnacional

são, permitindo aferir a tolerância a falhas e um sistema. A associação

permitiu-nos penetrar em mercados à escala global, adaptando-nos

à NASA deu à Critical Software um cartão-de-visita capaz de abrir

aos mais exigentes contextos e tornar possível um melhor conheci-

outras portas e os contratos sucederam-se a bom ritmo. Desde então,

mento das necessidades de negócio.

a empresa tem crescido a uma média de 40% ao ano, sendo que

Um percurso crítico: A Critical Software teve as suas origens na

perto de ¾ do seu volume de negócios resulta de exportações.

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Go Global: A estratégia da Critical Software passa por crescer,

Em 1998, enquanto estavam a realizar um doutoramento em

consolidar o nosso “branding” à escala global e continuar a melho-

engenharia informática, Gonçalo Quadros, Diamantino Costa e João

rar a nossa capacidade de gerar riqueza. Queremos fazê-lo apos-

Carreira publicaram artigos técnicos em publicações internacionais

tando na exportação orientada a mercados de valor acrescentado,

da especialidade, onde abordavam a temática das falhas do software

competindo com base na qualidade da tecnologia e engenharia e

e debatiam a vulnerabilidade dos sistemas Windows. É então que

não no preço. Além disso apostamos no desenvolvimento de tec-

recebem um e-mail a propor-lhes um contrato com a NASA, para

nologias de duplo uso - tecnologias desenvolvidas para mercados

testar os sistemas críticos de um dos seus laboratórios espaciais.

muito exigentes (como o da Defesa, Espaço ou Aerónautica) que

Vários momentos marcaram o percurso da Critical Software. Se

possam depois ser colocadas nos mercados “civis”, facilitadores da

tivesse de escolher um e porque se tratou do primeiro, o contrato

sua massificação. Queremos ainda desenvolver ideias, tecnologias

assinado com o Jet Propulsion Lab da NASA. Deu-nos uma notorie-

e colocá-las no mercado global como produtos. Temos vindo a

dade de marca muito grande, que nos possibilitou a obtenção de

incubar várias ideias. Temos pessoas muito talentosas e ambicio-

algum “brand equity” e entrar em mercados que estariam, de outra

sas no nosso universo e queremos assumir, também, um papel de

forma, vedados, permitindo-nos um posicionamento associado à

incubação de projectos de lançamento de tecnologia no mercado

qualidade, exigência e fiabilidade das nossas soluções.Um segun-

global. Faz parte da nossa estratégia de “Go Global”.

do momento dá-se com o lançamento da Critical Links, a primeira
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chus Martínez, MACBA - Chefe Curadora

Macba

REFORMULAR A PAISAGEM MENTAL

Ao longo da última década foram atribuídos novos significados à

se tornou um must? Quantas toneladas de imaginação são necessárias

Cidade – onde a instituição “Museu” se insere. O pensamento de

para encher um Museu capaz de promover novas propostas de pensar

Gestão exaltou a “Cidade Criativa” (Creative City), enquanto a Socio-

a Arte, ao mesmo tempo que nos repensamos a nós próprios? Uma

logia teceu criticas à “Cidade Projectiva” (Projective City) – uma vida

possível resposta à questão do papel do Museu Contemporâneo é o

urbana caracterizada por novos imperativos de socialização.

seu potencial de contribuir para uma reformulação da nossa paisagem

Também a chamada “experience economy” surgiu e desapareceu,

mental. O Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA), é

desvanecendo políticas culturais e deixando para trás um mecanismo

um Museu no limite de um enorme desafio: contribuir não só para

para o público consumir a sua própria identidade e desejos,

uma análise da Cultura – como tem vindo a fazer, e bem, nos últimos

substituindo a Arte. Isto significa que a Arte se tornou uma norma, num

anos – mas também para o desenvolvimento de uma linguagem crí-

sentido específico, independente do que significava na ordem simbó-

tica, geradora de novas formas de entender o continuamente expan-

lica da burguesia. Como se produz Arte numa sociedade onde a Arte

sivo “agora”. Assumir o principal objectivo de uma instituição como
sendo a geração de conteúdos, ideias mas também métodos e linguagens, e não como uma máquina de reacção, implica uma mudança

chus Martínez

de energias defensivas semelhantes às de um abrigo, para um espa-

Chus Martinez ocupa, desde

implica, por si só, a construção de sistemas que englobam a produção

Junho de 2008, o cargo de con-

artística, a pesquisa artística, as politicas de experimentação e, claro,

servadora Chefe do Museu de

a relação que um Museu constantemente constrói – ou tenta construir

Arte Contemporânea de Barce-

– com os seus públicos. O que é ainda objectivo de reconhecimento?

lona (MACBA). Foi, anteriormen-

Como podem as relações entre ideias e coisas, ideias e ideias, coisas e

te, directora do Kunstverein de

coisas, coisas e seres, seres e ideias, seres e criaturas, ser desafiadas? A

Frankfurt (2005-2008) e direc-

especulação é um método possível. Não é por acaso que um número

tora artística da Sala Rekalde

tão significativo de artistas que participavam numa exposição decidi-

de Bilbau (2001-2005). Reali-

ram escrever um romance. Isto está relacionado com a questão-chave

zou, no curso de 2000-2001, a

que necessitamos confrontar de novo, e a partir de agora: a produção

programação do espaço “Sala

é possível. Especular é permitirmos que a imaginação ocupe um lugar

Montcada” da Fundação La Caixa. À parte do seu trabalho como

na nossa metodologia de trabalho. O que distingue uma prática artís-

comissária, Chus Martinez escreve com assiduidade publicações

tica que corre o risco de entrar em especulação – como um método,

para catálogos e revistas de arte como Artforum ou Kaleidoscope.

ao invés de uma diversão inócua – é a sua capacidade de tornar claro

Exerce, também, o trabalho de docente, participando em confe-

que a realidade da existência empírica de coisas e de seres nada é

rências e seminários pontuais em Bard College (Nova York), no

sem o surrealismo do seu valor.

curso de comisariado do Royal Collage e de estudos museológi-

Não há propósito para a Arte, mas é a sua força, o seu movimento

cos na Columbia University. As suas últimas exposições contam

(como Deleuze diria) tendencial para o surreal que torna o pensa-

com as retrospectivas do cineasta lituano Deimantas Narkevicius:

mento possível. Produzir novas hipóteses é crucial para a Cultura. O

Unanimous Life realizada no Outono de 2008 para o Museu Rei-

espaço não é o resultado da razão crítica (a razão critica resulta, isso

na Sofia e a retrospectiva do artista alemão Thomas Bayrle: I’ve a

sim, diagnósticos), uma vez que apenas espelha um já existente espa-

Keeling we are not in Kansas anymore, que teve lugar no MACBA

ço. Mas ao provocar o surgimento de uma lógica diferente, a razão

entre Fevereiro e Março de 2009. Outros projectos são El Principio

crítica ajudar-nos-á a relacionarmo-nos de forma diferente com o real.

de Incertidumbre na apresentação da colecção do Macba (Maio-

E estas ideias definem o Museu como uma aventura, um espaço que

Junho 2009) e El Mal de Escritura, um projecto sobre escrita de fic-

se move de encontro a uma heterogeneidade produtiva de pensar os

ção produzida por artistas, que inaugura em Novembro de 2009.

sistemas. Trabalhar de encontro à emergência de novas características

Actualmente, está a trabalhar em dois grandes projectos: Are you

na Cultura, bem como de um novo estilo de vida social que consegue

ready for TV? Outono de 2010 no Macba e 79-89, um projecto de

pensar para além de uma ordem económica - mesmo que, claro, tam-

investigação e exposição sobre arte dos anos oitenta.

bém faça parte dela - é o propósito deste Projecto.

ço criativo de uma academia livre. A designação “contemporâneo”

www.macba.es
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Ana Paula Delgado, Administradora Executiva da Porto Vivo, SRU

Eixo Mouzinho da Silveira
Sociedade de Reabilitação Urbana
Constituído por 15 quarteirões o território abrangido pelo Programa

turística além do alargamento do espaço de intervenção da Unidade

para a Regeneração Urbana do Eixo Mouzinho Flores abrange o

de Gestão de Área Urbana, que visa actuar na manutenção e segu-

conjunto das duas ruas que lhe dão o nome, num total de 11 ha

rança do espaço público, animação social e cultural e promoção

e 421 parcelas. A intervenção em curso, a desenvolver nos próxi-

do desenvolvimento económico, em colaboração e parceria com as

mos três anos, é uma operação integrada de regeneração urbana,

entidades presentes, ou a instalar, no território.

parcialmente financiada pelo Eixo Prioritário IV – “Qualificação

Aberta em finais do século XIX, numa operação urbanística

do Sistema Urbano” do Programa Operacional Regional do Norte

complexa, a Rua Mouzinho da Silveira, que constitui actualmente o

2007-2013 - Parcerias para a Regeneração Urbana”, com um in-

eixo principal do fluxo turístico da Baixa à Ribeira, foi perdendo, ao

vestimento total estimado de cerca de 102M€ (75% investimento

longo do último quartel do século passado, as funções económicas

privado, 18%público, e 7%FEDER).

que a transformaram numa das principais artérias da cidade.

O programa de reabilitação compreende 15 operações tendo como

Mantém contudo, importantes factores de localização pelo que não

objectivo final promover, num prazo de três anos, a reabilitação

é de estranhar que a reabilitação do edificado privado ocorra sem

sustentável do território, através da reabilitação do edificado, da

necessidade de investimento público significativo. Aqueles que não

requalificação do espaço público, do largo dos Lóios ao Infante,

a visitam há muito ficarão surpreendidos pela renovação do tecido

da construção de um parque de estacionamento em túnel, da insta-

comercial, pela localização de novas actividades de serviços, inten-

lação de uma linha de eléctrico, entre S. Francisco e S. Bento, da

sivas em recursos humanos qualificados, e pelo número de edifícios

instalação do Museu da Santa Casa da Misericórdia, da valorização

em reabilitação ou a iniciar obra em breve.

da imagem e da melhoria da eficiência energética e de um con-

Na Rua das Flores, cuja abertura remonta ao século XVI, é também

junto de operações de dinamização económica e social, incluindo

visível o avanço da reabilitação urbana. Não tanto no edificado,

a criação de um gabinete de apoio ao empreendedorismo, a am-

conquanto o número de edifícios reabilitados ou em obra não seja

pliação dos ninhos de empresas existentes e acções de promoção

despiciendo, mas no conjunto de instituições de referência que nela
se mantêm ou nela se instalaram e na conjugação
particular de estabelecimentos comerciais tradicionais
e especializados e de novos estabelecimentos.
A renovação do tecido comercial em Mouzinho da
Silveira e nas Flores bem como nas ruas e praças
vizinhas é já um facto incontornável, reforçando a
funcionalidade

tradicional

dessas artérias (alfarrabistas, ourivesarias, papelarias,
têxteis para o lar, garrafeiras)
e começando a criar novas
funcionalidades (artesanato,
design, lojas de produtos
gourmet, “urban wear”- têxteis e calçado).

Reabilitação e Dinâmica no Centro Histórico Outubro 2009
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A sul, a zona do Largo de S. Domingos e do Infante, constitui um
pólo dinamizador do conjunto da área de intervenção, capaz de
contribuir para a consolidação das tendências de localização das
actividades criativas que suportarão o novo ciclo de crescimento do
eixo Mouzinho/Flores. Para a consolidação deste pólo contribuirão,
em breve, o Palácio das Artes da Fundação da Juventude e o Hard
Club.
Com o programa do Eixo Mouzinho/Flores, pretende-se, através da
intervenção no espaço público e privado, gerar um ambiente urbano que permita a co-habitação de grupos cultural e socialmente
diferentes, melhorando a qualidade de vida dos residentes e atraindo novos residentes, encorajando, ao mesmo tempo, a integração
social e a participação, o sentido de pertença e a consciência da
importância da defesa da identidade local e do património, material
e imaterial. No desenho do programa e das operações atende-se a
critérios de sustentabilidade económica e ambiental, definidos para
o longo prazo, procurando uma repartição justa dos benefícios e
dos custos entre os diferentes agentes, numa óptica inter-geracional,
preservando a possibilidade de opção das gerações futuras.
O facto de, simultaneamente, decorrer, no Morro da Sé, um programa integrado de renovação urbana, financiado pelo QREN, nos
termos já explicitados para o Eixo Mouzinho/Flores, com um investimento total de 30M €, a executar num prazo de três anos, permitirá
ao processo de reabilitação ganhar escala. É uma oportunidade única de articulação entre dois territórios distintos e complementares,
que integram um mesmo centro histórico, assegurando homogeneidade e coerência à estratégia de reabilitação e permitindo-lhe ganhar escala e explorar sinergias e efeitos de aprendizagem.
A abordagem conjunta das intervenções, procurando maximizar as
externalidades e sinergias entre diferentes projectos e equipamentos, revela-se fulcral para o sucesso dos programas de acção e para
a viabilidade dos projectos. É essencial aproveitar as dinâmicas
emergentes e agir de modo a facilitar a sua integração e ligação
ao território. Só assim estarão criadas as condições de escala e de
pertença susceptíveis de assegurar um desenvolvimento sustentável.
Para atingir este objectivo haverá que articular não apenas os diferentes projectos e as entidades responsáveis pela sua execução mas,
também, todos os agentes e actores cuja actuação possa reforçar
as dinâmicas em curso. Essa articulação é já um facto em determinadas áreas de actuação (formação, empreendedorismo, eficiência
energética, indústrias criativas). Generalizá-la e transformá-la no
paradigma de actuação é o desafio que todos, públicos e privados,
entidades e cidadãos, têm pela frente.

Reabilitação Urbana
na Baixa Portuense Projectos em Curso
(Situação no final de 2012)

www.portovivosru.pt
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Escola Profissional

de Música de Espinho
alexandre Santos, Director Pedagógico da EPME
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Ainda antes da nove da manhã

do da matemática e das ciências

cada um destes jovens alunos

E ocorre o crepúsculo do tempo

começam a ouvir-se os primei-

da natureza, ou da física do som,

que um dia decidiram querer ser

que está mais maduro, do sonho

ros sons do dia. Sons de estudo:

entre outras. Uma boa parte tem

músicos.

que é mais real, do desejo que se

os primeiros acordes da harpa,

em Espinho a sua residência

A metade do dia, do tempo ou do

vai realizar. Ouve-se agora uma

os madrugadores arpejos da

emprestada: afinal chegam do

desfio, chega de formas diferen-

amálgama de sons descoordena-

marimba ou os mal despertos

Algarve, do Alentejo, da Madei-

tes para cada um e em cada um

dos. Por uns instantes apenas. O

exercícios técnicos nos pianos,

ra, de Coimbra, do Norte e do

dos dias. Há sempre diferentes

silêncio que se segue abre as por-

nos sopros ou nas cordas. Um

Centro, quantas vezes de uma

projectos em preparação, seja o

tas à música, à grande música, a

pequeno grupo aguarda por

vila ou aldeia periférica algures

concerto da orquestra que se vai

música que cintila do génio da

uma sala de estudo individual,

nascida. Vieram para cumprir

realizar após uma intensa sema-

criação humana. Os aplausos. O

alguns ensaiam umas conver-

um desafio que ninguém lhes

na de preparação, seja o novo

sentir. E guardam-se os acordes

sas e algumas brincadeiras e

impôs e que souberam escolher,

projecto da orquestra de jazz

para o dia seguinte, à espera que

outros consultam à última hora

por vontade própria e determina-

que ainda não tem nome mas

cheguem as nove da manhã…

os livros de matemática, portu-

ção, mesmo que as interrogações

apenas designação, seja aquela

no mesmo sítio, noutro, em qual-

guês ou de línguas, ou da aula

sobre o futuro sejam ainda raras

obra que vão tocar a solo, aque-

quer lugar do mundo. Porque o

que irá começar daí a instantes.

para a maior parte dos jovens

le concurso a que vão concorrer,

cintilar de uma pedra preciosa

Misturam-se pelos espaços da

da sua idade. E isso motiva-os

aquele estudo técnico que vão

não escolhe lugar e brilha seja

escola os alunos do 7º ao 12º

para a descoberta do exigente

apresentar na aula do dia seguin-

onde for.

ano de escolaridade, pouco mais

percurso que querem desbravar.

te ou a audição que vão realizar

Na plateia permanece a esco-

de cem, colorindo-os de vida e

Não partem sem saber para onde

daí a uma semana… mas sabem

la, com tudo o que tem dentro.

movimento. Durante o dia cada

vão e sabem assim onde querem

também que todos esses projec-

E dentro tem uma identidade.

um deles vai cumprir actividades

chegar. Chegam em cada um

tos têm um lugar: um palco e

Uma identidade que procura,

diferentes, entre aulas colectivas,

dos dias com a mesma vontade

um público, um instante e um

dia-a-dia, manter concentrado o

aulas individuais de instrumento,

e determinação. E essa é a pedra

momento e uma eternidade em

brilho de uma pedra preciosa.

ensaios de música de câmara ou

preciosa que a escola apenas

que todo o brilho de uma pedra

de orquestra, para além do estu-

tem que manter cintilante em

preciosa se concentra.

www.musica-espinho.com
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Publicações Relevantes
Marketing para Empreendedores
e Pequenas Empresas
> Manuel Portugal Ferreira,
Nuno Rosa Reis e
Fernando Ribeiro Serra
Editora: Grupo LIDEL
Edição: 2009
Número de páginas: 400

A Escola Profissional de Música de Espinho (EPME)
foi fundada em 1989, sendo uma das escolas pioneiras na criação e implementação dos cursos profissionais de música em Portugal. Actualmente a
EPME ministra cursos profissionais de música no
ensino básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade)
e os cursos de instrumentista de cordas e teclas e
instrumentista de sopros e percussão, no ensino
secundário. Foi pioneira no ensino da percussão

Nos dias que correm, o marketing assume-se, como uma ferramenta crucial para
qualquer empresa: pensar o marketing desde o projecto inicial, elaborando um bom
plano, suporta o sucesso de qualquer negócio.
Muito prático, este livro é distinto na forma como aplica o marketing, enquadrando-o
sempre no empreendedorismo e adaptando-o à realidade das pequenas empresas.
Ao longo do texto, é proporcionado ao leitor um conjunto alargado de conceitos e
ferramentas que lhe serão directamente úteis para o seu negócio: a compreensão do
ambiente de marketing, a procura de oportunidades de negócio, a segmentação do
mercado, o conhecimento do consumidor, o Marketing Mix e o marketing na Internet, entre outros. São múltiplos os exemplos e exercícios práticos que acompanham
a apresentação de cada temática ao longo dos capítulos, em que vão sendo referidas
as diferentes estratégias adoptadas por marcas bem conhecidas no mercado, com o
objectivo de mostrar ao leitor como se aplicam na prática os conceitos introduzidos
no livro. Burguer King, Tupperware, Easyjet, Benetton, Toyota e Dior são algumas
das referenciadas. Destinado a empreendedores actuais e potenciais, executivos de
PMEs, gestores e empresários, bem como estudantes do ensino médio e superior, este
livro permite criar competências e capacidades para melhor pensar, planear, gerir e
actuar no mercado.

em Portugal, mantendo uma intensa actividade
nesta área. Gere o projecto artístico da Orquestra
Clássica de Espinho que reúne alunos da escola e
jovens músicos licenciados em fase de transição
para o mercado de trabalho. A EPME realiza anualmente um significativo número de concertos,
um pouco por todo o país, em diversos contextos

Guia Sentido
> Manuel Portugal Ferreira,
Nuno Rosa Reis e
Fernando Ribeiro Serra
Editora: Litoral Boavista/Foz/Matosinhos
Edição: 2009

performativos e salas de espectáculos, tendo-se já
apresentado em diversos países (França, Alemanha, Espanha, Brasil, Escócia).

alexandre Santos
Licenciado em Direito. Pós-graduado em Gestão
e Pós-graduado em Contencioso Administrativo.
Frequentou o Curso Superior de Composição, no
Conservatório de Música do Porto. É Presidente
do Conselho Directivo da Academia de Música
de Espinho e Director Pedagógico da EPME. É
responsável pela gestão do Auditório de Espinho
e do Festival Internacional de Espinho, onde também desenvolveu actividade na área da programação artística. É Coordenador da Programação
da Casa da Música.

O novo Guia Sentido, edição Litoral Boavista/Foz/Matosinhos foi lançado no final
de Julho de 2009, completando o anterior trabalho de promoção da cidade do Porto
que se iniciou com o lançamento em Setembro de 2008 no Red Bull Air Race, do
Guia da Baixa do Porto, num edição de 160 mil exemplares. Este projecto acompanha a tendência global das grandes cidades europeias, que através de diversificados
conceitos e formatos, publicitam o comércio tradicional e a própria cidade, encurtando as distâncias entre os visitantes e os locais. Dada a escassez de informação e
de suportes publicitários desta índole na cidade do Porto, surgiu a necessidade, de
através de suportes gráficos inovadores, colocar o Porto a par do roteiro turístico
das grandes cidades. O Porto e o Guia da Cidade foram a rampa de partida para
a concepção deste projecto mais abrangente – Sentir as Cidades pelos 5 Sentidos,
potenciando uma experiência de cada sentido. O objectivo diferenciador deste Guia
foi distinguir-se dos demais roteiros que abordam apenas a componente informativa,
criando um conceito de design e imagem mais apelativo, com um formato de bolso,
prático e intuitivo, e uma sinalética apropriada a todos aqueles que desejam uma leitura imediata do que fazer, onde ir e onde ficar na cidade. A pensar no crescimento e
na valorização de todos os espaços da cidade do Porto, o Guia Sentido está presente
também online em www.guiasentido.pt, publicitando todos os espaços aderentes,
para além de informação relevante sobre a cidade.
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OS NOVOS VALORES:

UMA GERAÇÃO

TEATRAL
por Pedro Aparício

Na idade em que tive de fazer opções de formação não existiam

Também me criou limites; ser-me-ia muito difícil, por exemplo, es-

escolas de teatro no Porto. Havia, sim, alguns cursos que nem de

crever um artigo sobre os novos valores. Não só porque me sinto

longe poderiam garantir aquilo que Abel Salazar havia considerado

viver numa sociedade que destaca em demasiada o efémero brilho

a missão das escolas artísticas: dotar o aluno de preparação técnica

das personalidades sem reconhecer a resistência e o mérito que pos-

e de formação cultural (que lhe indicasse caminhos estéticos possí-

sam ter a um nível que não seja só capa de revista e de faits-divers.

veis sem de qualquer deles fazer dogma).

Antunes Filho, numa entrevista, comentava a armadilha que repre-

Não havia escolas, mas havia teatro; uma nostalgia agradável, surge

senta o endeusamento dos novos valores. Logo nos primeiros pas-

quando evoco as minhas primeiras experiências enquanto especta-

sos, alguma realização benéfica é transformada em extraordinária

dor, que me transportavam a um mundo realmente outro. E numa

realização artística. Em vez de ser incentivado a trabalhar, o jovem

altura em que não havia tanta coisa de tudo à escolha no mercado

é rapidamente assimilado através do louvor a um sistema de vede-

existiam companhias com propostas bem distintas e muito activas.

tas que vive de compromissos com a competitividade, com a ne-

Existiam outros núcleos de criação teatral, mas foram o TEAR, os

cessidade de eliminar as gerações anteriores, com a exposição da

COMEDIANTES e o REALEJO esses grupos que despertaram a minha

privacidade, contando com trunfos, como o vigor e a beleza, que

curiosidade em relação a tudo o que era teatro, que “complicaram a

rapidamente sem estrutura e o trabalho disciplinado se esfumam.

minha percepção”, que fizeram crescer a minha sensibilidade.

O que também não é grave, novos valores é o que não faltam no

Foi assim que despertado o prazer do teatro e tendo vontade de o

mercado.

aprofundar não havia possibilidades em termos de formação, a não

Por isso, os novos valores que identifico terão alguns 40 anos, ou-

ser se saísse da cidade. Alguns dos actores daquelas companhias o

tros uns dez anos menos mas recuso-me a descer mais a fasquia

haviam feito, outros tinham-se formado pela experiência, que é um

etária. Assisto muitas vezes às suas criações profissionais, e muitos

caminho difícil pois depende quase sempre do “erro que ensina”.

deles conheci-os enquanto alunos, no momento em que chegavam

Não tive ao meu dispor uma escola de teatro para me formar, mas

à nossa escola (minha e deles) com o desejo genuíno de criar com as

ajudei a criar uma escola de teatro. E talvez por isso mesmo, nem
sequer tive a possibilidade de me inscrever, nela, como aluno. Durante muito tempo, houve uma certa mágoa ( nunca inveja), de ver
aqueles que tinham aulas de voz, de iluminação, de cenografia. E
de eu ser, ali, docente, um teórico, que amara a prática, nela participara, mas sem aprofundar a formação. Hoje o sentimento é outro.
Um professor, no liceu, tinha-me alertado que muito daquilo por
que lutamos é realizado pelas gerações seguintes.
Há muitos anos, numa entrevista a Yourcenar, Bernard Pivot sugeriu
que era generosidade uma escritora se dedicar à tradução , ao que
ela serenamente respondeu: “é a mesma coisa”. Aquela frase dita
daquela maneira fez-me compreender o que muitos ensaios lidos
não tinham conseguido explicar.
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suas qualidades e limites. Chamo novos valores aos que souberam
preservar a sua personalidade artística no que ela tem de peculiar
e verdadeiro e mantiveram um combate disciplinado com os seus

Pedro Aparício

limites.
Essa geração que neste artigo trato como os meus novos valores teve

Pedro Aparício nasceu a 15 de Outubro de 1963.

a experiência da formação escolar. Talvez fosse bom procurar en-

É Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade

tender o que representa para uma cidade ter um núcleo de criadores

do Porto. De entre as várias actividades desenvolvidas, destacam-

teatrais formados no seu próprio contexto; e até os perigos que disso

se: Presidente da Direcção da Academia Contemporânea

podem advir. A formação escolar fez com que todos eles tenham

do Espectáculo, Escola Profissional de Teatro; Presidente da

discutido ética, reflectido sobre questões estéticas, e estejam prepa-

direcção da ACE/ Teatro do Bolhão, Companhia Profissional

rados para dar uma resposta técnica eficiente. Seguramente o ciclo

de Teatro; Membro Fundador da Academia Contemporânea do

de transmissão está a processar-se de uma nova forma.

Espectáculo, CRL, leccionando as disciplinas de História da Arte

Novos valores porque garantiram com empenho e prazer a conti-

e História do Teatro nos cursos de Interpretação, de Cenografia,

nuidade de uma criação teatral, enfrentando dificuldades e as po-

Figurinos e Adereços e de Luz, Som e Efeitos Cénicos. Integra

líticas de lazer. E novos valores, ainda, porque alguns jovens (nem

em 2005 o grupo de autores responsáveis pela reforma dos

todos estão sentados a engordar solitários em intermináveis horas

programas da componente artística das escolas profissionais de

náuticas) os assistem talvez com a mesma intensidade com que as-

artes do Espectáculo. Membro da Direcção Artística e Director

sisti ao REALEJO, ao TEAR ou aos COMEDIANTES. Já não posso

de Produção da ACE/ Teatro do Bolhão sendo responsável pelas

talvez ter a intensidade de então. Mas essa intensidade e essa alegria

produções apresentadas por esta companhia.

já foram minhas e por isso ainda são minhas. É a mesma coisa.

Enquanto actor, Pedro Aparício fez Teatro, Cinema e Televisão.

www.ace-tb.com
“MELODIA CORPORAL” Litografias

CENOGRAFIA

Liliana Carvalho
Instalação /Vídeo
““PROLE NO PRELO””

Não sou uma rapariga que desde sempre soube o que queria ser, mas
posso dizer que sou uma rapariga que desde sempre se sentiu ligada
ao mundo das artes, nunca de alguma forma obrigada a ter essa ligação. Sabendo isto, decidi introduzir as artes na minha vida, começando pela vida académica.
Iniciei-me na Escola Secundária Almeida Garrett a estudar no agrupamento de artes, foi aí que comecei a ter as primeiras noções do que
era a arte, juntamente com a minha primeira experiência em teatro,
no grupo Agarretteatro. De seguida frequentei a Escola Superior Artística do Porto – ESAP no curso de Artes Plásticas, que me deu a conhecer não só a Pintura e o Desenho que desde sempre conhecemos,
mas também outras áreas agora reconhecidas como contemporâneas
e inovadoras (embora existentes há muito tempo), como a Performance, a Instalação, o Vídeo, a Dança e até mesmo a Fotografia.
Foi nestes cinco anos de curso, que percorri um caminho de conhecimento sobre qual seria o meu processo criativo, a minha forma de
expressão artística e aquilo que agora defino como o meu trabalho.
A fotografia como meio de representação de um corpo no espaço e,
especialmente, a expressividade que a fotografia me oferece tornaram-se primordiais no que comecei a chamar de “o meu” trabalho.
Na construção da identidade do meu trabalho esteve também sempre
presente o gosto sinto há muito pelo teatro, não tanto pela arte de
representar mas mais por aquilo que engloba a apresentação de um

espectáculo, nomeadamente o “espaço” – cenografia. Assim, desenvolvi e continuo a desenvolver um processo criativo englobado na
instalação, passando pela fotografia e até pela performance, o corpo
como matéria de expressão artística, o seu movimento, a sua expressão facial, aquilo que ele (o corpo) nos pode contar, revelar, a sua
construção como obra de arte. Estou em constante procura daquilo
que o corpo me pode oferecer – nos pode oferecer.
É assumidamente um trabalho resultante do cruzamento das artes
plásticas com o teatro.
Seguindo este caminho, apercebi-me que a cenografia é uma área em
que deveria investir e, quem sabe, fazer desta área a minha área.
A noção do espaço, a construção do mesmo e as suas componentes, a
pesquisa que é feita passando também pela criatividade e de seguida
pela execução são o que eu gostava de aprender para assim poder
entrar nesta área “intimamente”. Assim, finalizado o curso de Artes
Plásticas intercalado de várias exposições, suspendi a execução artística e dediquei-me à realização do Curso Intensivo de Teatro pela
Companhia Seiva trupe / Teatro Constantino Nery, dando simultaneamente aulas de Expressão Plástica. Terminado esse período, vim para
Lisboa, onde actualmente resido, para me formar profissionalmente
em Cenografia, e poder assim dar os primeiros passos naquilo que
poderá vir a ser o meu trabalho de vida.
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MAGIA

“Tá na Manga”

Gonçalo Jorge e Pedro Teixeira
“Tá na Manga” é sinónimo de magia! Gonçalo Jorge e Pedro Teixeira são
jovens mágicos que trouxeram recentemente para Portugal três troféus
internacionais de ilusionismo e que prometem dar que falar.
Gonçalo Jorge, de 26 anos, começou a interessar-se pela magia aos seis
anos de idade, quando recebeu de presente uma caixa com 150 truques.
Na adolescência conheceu um mágico que compreendeu que o seu interesse pela arte era real e que lhe abriu as portas do mundo secreto do
ilusionismo.
Pedro Teixeira, de 24 anos, é filho do ilusionista Jorge Teixeira, fundador
e antigo presidente da Associação Portuguesa de Ilusionismo (API), mas
o seu percurso não foi por isso facilitado. Assistindo a espectáculos de
magia desde que nasceu, foi apenas na adolescência que o seu pai lhe
deu permissão para se tornar membro da API.
A dupla de jovens mágicos conheceu-se há dez anos na API e desde
então tornaram-se grandes amigos, mas foi apenas há três anos que nasceu a ideia de criarem um espectáculo de magia em conjunto. “Tá na
Manga2” é o nome do espectáculo irreverente e original que criaram e
que estreou na Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul em Junho de
2008.
Os truques são as ferramentas inevitáveis da ilusão, mas não são o mais

importante. É a mistura de magia, humor e amor, num contexto teatral, que distingue os “Tá na Manga” dos demais ilusionistas. E todas
as actuações, porque vivem também da interacção com o público, são
únicas.
Recentemente, uma parte do espectáculo foi apresentada em vários palcos internacionais e valeu-lhes três prémios: 1º Prémio no Campeonato
de Magia de França, 1º Prémio no Congresso Mágico de Bruxelas e 3º
Prémio no Campeonato do Club Mágico Italiano.
Gonçalo e Pedro, orgulhosos com estas conquistas, sentem que os prémios significam um reconhecimento da sua dedicação à arte e, acima
de tudo, da sua originalidade.
Mas a magia não é a única ocupação destes ilusionistas. Gonçalo Jorge
é médico e Pedro Teixeira é engenheiro informático, o que lhes ocupa
uma parte substâncial do tempo. Assim sendo, são as noites, os fins-desemana e as férias os momentos dedicados a perseguir o sonho que os
une.
Para mais informações e datas de espectáculos consulte www.
tanamanga.com e www.facebook.com/tanamanga.

MÚSICA

Zelig

O quinteto ZELIG formou-se no Porto, em finais de 2006, quando a
Peixe e Eduardo Silva se juntaram Nico Tricot, António Serginho e
José Marrucho.
Desde a sua formação que o grupo procura trilhar novos caminhos
no mundo da música, tentando fugir a fórmulas comuns. Inspirados
pelo camaleão homónimo Leonard Zelig (de Woody Allen), que se
transfigura sob a influência do que o rodeia, os ZELIG surpreendemnos com as metamorfoses inesperadas que a sua música contém.
Assim, alternam entre o minimal e o complexo, a subtileza e a violência. O rock, a música erudita contemporânea, o jazz e a música
tradicional de alguns países mais distantes são reconhecíveis na música do grupo.
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Em palco, os cinco músicos dividem-se entre a marimba e o vibrafone, teclados, bateria, flauta, guitarras, contrabaixo, serrote com arco,
bombo de orquestra, apitos, buzinas, latas, bongos, jogo de sinos,
reco-reco, chapas, entre outros. O recurso a texturas sonoras experimentais, a harmonia dos instrumentos acústicos com os electrónicos
e outros menos usuais são recorrentes na música dos ZELIG.
Quanto aos membros da banda e suas funções, as guitarras estão nas
mãos de Peixe (Ornatos Violeta, DEP, Pluto), o contrabaixo é manuseado por Eduardo Silva (DEP, Pluto) e na bateria senta-se José Marrucho (vindo do mundo do Jazz). António Serginho (Drumming, Nuno
Prata) toma conta das lâminas e demais percussão e o francês Nicô
Tricot (Eletric Buttocks, Red Wings Mosquito Stings, Nuno Prata) é o
homem da flauta, teclados, serrote com arco e percussão.
Preparam-se para editar o seu primeiro disco no início do próximo
ano.
Site oficial da banda > www.zeligmusic.com
Myspace > www.myspace.com/zeligjoyce
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LANDART JIUXIAN’09
Residências Artísticas

Este Projecto de Residências Artísticas, liderado pela Artistlevel,

cionalmente. Viajante por vocação, humanista e ecologista por

seleccionou 6 artistas para, durante 30 dias, na vila milenar de

natureza, Rui Pinto Gonçalves tem desenvolvido projectos arqui-

JiuXian, debaterem a importância da arte no mundo actual e no

tectónicos onde a integração ambiental, auto-sustentabilidade e

amanhã, potenciando a sustentabilidade e o turismo cultural,

experimentação formal se assumem como mote estrutural. Sara

bem como a inovação e o bem-estar dos habitantes desta vila.

Chang Yang (n.1982) recorre essencialmente ao desenho como

O júri composto por Pedro Soares; Luís Geraldes, Representante

medium expressivo. Actualmente assistente do artista Rui Moreia,

da Fundação da Juventude; Verónica Metello, Representante da

tem um percurso artístico marcado por uma formação de base

ArtistLevel Networks; Gonçalo Leandro, WOA - Way of Arts e

em arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade

Frederic Coustols, DaST - Design a Sustainable Tomorrow, selec-

Técnica de Lisboa, complementado pelo curso de desenho do

cionou os artistas, a integrar o projecto LandArt JiuXian 2009, a

Ar.co, ao qual deu no presente ano seguimento com a frequência

saber: Filipa Silveira (n.1978) tem uma formação de base em

do curso avançado. O seu trabalho tem uma tridimensionalidade

joalharia na Ar.co, em artes decorativas concluída em 2007 e

orgânica, e com ele mergulhamos num universo de símbolos que

completou o curso de formação artística da Sociedade Nacio-

ainda estamos a descobrir. Tim Madeira (n.1955) é um artista de

nal de Belas Artes em 2003. Ao momento frequenta o 3º ano

formação artística multifacetada, solidamente fundada nos cursos

da licenciatura em escultura na Faculdade de Belas Artes da

de Comunicação Visual e Fotografia na Ar.co, na frequência da

Universidade de Lisboa. O seu percurso artístico e profissional

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e ainda nas licenciaturas

conta com a participação em inúmeras exposições colectivas

em Arquitectura, completadas quer escola superior de arquitectu-

e individuais. A forma como desenha e molda, transporta-nos

ra de Madrid - onde frequentou também o Curso de Pintura Livre

para um mundo onde nos deparamos com explosões controla-

e desenho de Estátua. quer na Faculdade de Arquitectura da Uni-

das, explosões desaceleradas pela fluidez da sua imaginação. A

versidade de Lisboa. Vasco Luz (n.1980) é um dos mais talento-

sua formação sólida e plural traduz-se num trabalho essencial-

sos jovens entalhadores portugueses. O seu grande virtuosismo

mente ancorado na assemblage e na colagem, onde o recurso

tem sido notado em projectos nacionais e outros internacionais,

à conjugação e sobreposição de diversos e distintos materiais,

como o restauro do conjunto em talha da Igreja da Glória, uma

espelha uma abordagem formal e conceptual essencialmente

das mais importantes obras do património cultural Brasileiro. O

caracterizada por uma descomplexada e livre maturidade. Ma-

Vasco divide o seu tempo entre a empresa WOA-Way of Arts onde

rina Carvalho (n.1981) é licenciada em escultura (2008/2009)

regularmente presta serviços na área do restauro, e o seu atelier

pela Faculdade de Belas Artes do Porto e detentora do curso de

onde quase compulsivamente esculpe e cria obras clássicas ou

Piano da Academia de musica de Santa Maria da Feira. O seu

contemporâneas usando sempre como suporte a madeira.

percurso artístico e profissional é caracterizado pela polivalência e multidisciplinaridade, conjugando formações em diversos

Parabéns aos nossos artistas, que se vão juntar a outros grandes

media e práticas num itinerário de inscrição internacional que

artistas de renome internacional:

conta com uma residência artística na Turquia, com a participa-

Elisha Abas - Compositor e pianista (NY) | Denis Piel - Fotógrafo

ção em vários simpósios e workshops internacionais bem como

e realizador (FR) | Michel Batlle - Pintor (FR) | Maria José Cous-

pelo exercício da actividade com professora nas áreas da música

tols - Pintura e LandArt (PT) | Howard Altman - Poeta (NY) | Zhao

e arte a crianças em várias instituições nacionais, e Arte Terapia a

WenLiang - Pintor (CH) | Sharon Yuan - Pintura e LandArt (TW) |

crianças deficientes em Israel. Rui Pinto Gonçalves (n.1963) é

Ian Hamlington - Arquitecto (GB).

arquitecto de formação e profissão, licenciado pela Faculdade de
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e sócio fundador

Para acompanhar o desenvolvimento diário das residências

da RRJ arquitectos, empresa sediada em Lisboa e activa interna-

consulte: www.artistlevel.org
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FÁBRICA SOCIAL

NO ESPAÇO,

A TEXTURA DAS LINHAS

Maria Leonor Barbosa Soares, Docente da FLUP, Investigadora do Cepese - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

Praça-Monumento D. João II 2001, Vila do Conde
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Os materiais, as técnicas e os processos de utilização das téc-

O desenho tornou-se tridimensional pelo contraponto duas/três

nicas enquanto transmissores de sentidos em si – como podem

dimensões e a escultura expandiu-se no desenho… Na escultura

ser constituídos elementos comunicativos independentemente de

estão presentes as marcas do desenhador - não de um modo ope-

narrativas ou conteúdos - são aspectos do estudo das práticas ar-

ratório como, tradicionalmente, em qualquer obra de escultura –

tísticas que me interessam particularmente. Neste enquadramen-

mas no modo particular de materialização da linha, nos registos

to, qualidades do trabalho do escultor José Rodrigues como a

gráficos na superfície dos corpos… na aproximação entre o gesto

valorização das características plásticas dos meios potenciadoras

da mão sobre o papel e o gesto da mão que modela o barro. Des-

de sentidos ou, de uma maneira geral, a evidenciação das capa-

de o início dos anos sessenta, a linha reivindicou as três dimen-

cidades comunicativas da matéria, sugerem reflexão.

sões em gradual asseveração de autonomia, materializando-se

A multiplicidade de disciplinas artísticas, suportes e meios expres-

no espaço em ferro e aço. As esculturas metálicas com (e sem)

sivos que têm interessado José Rodrigues, proporciona um campo

pêndulo, questionadoras na sua condição bidisciplinar, integra-

alargado de estudo (desenho, escultura, cenografia, medalhística,

vam ainda um registo evocativo – contorno, fragmento de um

cerâmica, gravura, ilustração, ourivesaria…) que revela retóricas

corpo, gestos numa outra espacialidade – numa síntese de níveis

específicas, sejam da grafite, da tinta-da-china, do pastel ou do

cara ao escultor. Apelando ao movimento do observador, explici-

carvão, do barro, do bronze, dos vidrados e engobes, do papel,

taram ambivalências linha/plano, cheio/vazio, positivo/negativo

das ligas metálicas, da prata, ou ainda, de texturas e superfícies

e valores de cinetismo (no movimento real ou nos efeitos visuais,

polidas em interacção. No tecido artístico português dos anos 60

variações da percepção da cor e da luz) que se foram individuali-

e 70, José Rodrigues foi introdutor e difusor de questões e respos-

zando enquanto temas, desenvolvidos pelo escultor na série das

tas marcantes ao nível do entendimento do campo de acção das

chapas pintadas e recortadas.

disciplinas artísticas, do papel e da responsabilidade do artista,

A relação materialização/desmaterialização vem sendo concre-

do exercício da criatividade e seus âmbitos. Diferentes situações

tizada desde os anos iniciais da década de sessenta, na afirma-

plásticas pautam o seu percurso num encadeamento correspon-

ção dos valores matéricos associada à indicação da expansão

dente às exigências do desenvolvimento da própria produção e

do gesto para além do material… Na intimidade da grafite, do

da reflexão a ela associada.

carvão ou da argila, o gesto suspende-se, prolongamento virtual

l a b o r a t ó r i o

d e

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

da forma. O trajecto do sensível para o espiritual substancia a
configuração; as experiências do corpo, as expressões físicas do
amor e do erotismo surgem como mediadores nessa projecção
espiritual. Um equilíbrio instável - problematizado explicitamente pelo escultor - é sugerido no tratamento do barro e do bronze
através do confronto da intensa presença material e da igualmente intensa indicação de transcendência. Essa dialéctica é abordada em íntima ligação com os grandes temas de fundo que sempre
têm conduzido o trabalho: o ser humano e o humano. De outros
e vários modos, se encontram estes temas sempre presentes: nos
conteúdos, através da reflexão estimulada e orientada por figuras
históricas, religiosas, ou mitológicas que proporcionam reflexões
sobre as constantes do ser humano no tempo, a actualização no
presente de experiências ancestrais, o espelhamento no ser criativo de todas as vivências…; nas soluções de comunicação adoptadas: induzem, por vezes, uma opção pela eficácia comunicativa - nem sempre serena para o escultor - face aos valores mais
plásticos. Na intersecção com o tema do humano, as temáticas
da natureza e do tempo enunciam propostas de reflexão sobre
a diversidade de sensibilidades, de sensualidades e, em consequência, a meditação sobre tempos de sentir, sobretudo sobre
tempos e modos de compreender múltiplas sensibilidades, aspecto que me parece ter uma relevância fundamental no percurso de
José Rodrigues.
Numa visão panorâmica, apreende-se o que é transversal às realizações do escultor nas suas várias áreas de intervenção. Na
cenografia, José Rodrigues marcou uma inflexão através do protagonismo do objecto cénico e do cenário-escultura; constitui-os
geradores de sentidos – ampliáveis pelo espectador, para além
da proposta do encenador - no relacionamento da sua realidade
objectual com o texto e com o corpo do actor. Concebendo o

Monumento a D. António Barroso 1999 Bronze
Largo 1º de Dezembro Porto

cenário como unidade escultórica, José Rodrigues pensou volumetrias e organizou relações cheio/vazio com o corpo do ac-

de cinetismo associada a pequenos elementos escultóricos ou a

tor, introduziu materiais com poderosas qualidades de textura,

asseveração da tridimensionalidade através da integração de vá-

aproximou a experiência do olhar da experiência táctil. O olhar

rios materiais em relação, bem como os efeitos de texturas, inci-

orientador da dinamização dos materiais é o mesmo que dina-

sões e baixos-relevos ou ainda a particular utilização de pastas

miza um objecto no contexto de um espaço cénico. Na relação

e de engobes. As questões que José Rodrigues colocou nos anos

espectador-cenário-actor, as perspectivas ou os vazios tornaram-

iniciais do seu percurso artístico permanecem revisitadas e inscri-

se agentes de interrogação e mediadores poéticos convergentes,

tas na relação entre Escultura e Desenho que continua informan-

em unidade com o texto. Na medalhística, evidencia-se a noção

do os seus gestos e o seu olhar, em acordo com o entendimento

de construção, a justaposição de diferentes materiais, o cinetismo

de cada obra como corpo simultaneamente sensual e intangível.

e a articulação de componentes, a expansão o campo de compo-

Cada projecto e cada trabalho tudo integram e actualizam, fluin-

sição ligando planos e espaços. Na ourivesaria, as tensões entre

do – explica - “como a água de um rio”.

volumetrias, tensões desenho/volume e a ambiguidade espelhamentos/reflexos lumínicos. Na cerâmica, destaca-se a introdução

www.joserodrigues.org
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Patrícia Santos
vence prémio de pintura da ONU
Patrícia Santos, de 14

cia Santos. Segundo a jovem artista, “a pintura representa os

anos, então estudante do

problemas a que o Mundo está sujeito, com a maioria das

9º ano na Escola Infante

actividades Humanas que o prejudicam”. A pintura será exi-

D. Pedro da Figueira da

bida em Copenhaga entre os dias 7 e 18 de Dezembro, no

Foz, ganhou em Junho passado grande notoriedade ao ven-

âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre as Altera-

cer o Concurso Internacional de Pintura Infantil das Nações

ções Climáticas. O concurso, que contou com a participação

Unidas. “A Patrícia tem características muito extraordinárias

de mais de 19 mil crianças de 82 países, dos cinco aos 14

e muito raras. É raro que uma aluna de 14 anos consiga este

anos, foi organizado pelo Programa das Nações Unidas para

grau de perfeição e representação” afirmou à agencia Lusa

o Ambiente (PNUA), Fundação para a Paz e Ambiente (FGPE)

Conceição Caleia, professora de Educação Visual da Patrí-

e pelos Grupos Bayer e Nikon.

Prémio Zon
Criatividade em multimédia
O “Prémio ZON Criatividade em Multimédia”, criado em

São eles:

2008, é uma parceria público-privada entre a ZON Multimé-

Categoria Conteúdos Multimédia: José Alberto Carvalho

dia, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o Insti-

(RTP), Pimenta Alves (Universidade do Porto/ CoLab), Antó-

tuto do Cinema e Audiovisual (ICA). É um prémio anual, no

nio Câmara (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Univer-

valor total de € 200.000, que tem como objectivo incentivar e

sidade Nova de Lisboa/ CoLab), Nuno Cintra Torres (ZON

contribuir para a promoção e o desenvolvimento da inovação

Conteúdos);

na indústria multimédia em Portugal, nomeadamente da ca-

Categoria Aplicações: José Encarnação (Fundação Frau-

pacidade científica e tecnológica que lhe está associada. Tem

nhofer), Nuno Correia (Faculdade de Ciências e Tecnologia

como objectivo específico premiar trabalhos em multimédia,

da Univ. Nova de Lisboa/ CoLab), Manuel Sequeira (ZON

que reflictam atributos que caracterizam a ZON Multimédia:

Multimédia);

criatividade, originalidade, qualidade, espírito de iniciativa

Categoria Curtas-metragens: Leonor Silveira (ICA), Mário

e capacidade de concretização. É uma iniciativa que preten-

Augusto (SIC), Antunes João (ZON Lusomundo);

de promover a participação de pessoas de diferentes áreas.

Os vencedores de cada categoria serão contemplados com

Sendo assim, o concurso abrange três categorias: Aplicações,

um prémio no valor de € 50.000. Para além do prémio

Conteúdos Multimédia e Curtas-Metragens.

monetário receberão ainda uma bolsa de investigação na

O prazo para entrega das candidaturas de 2009 terminou no

Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. O

passado dia 2 de Outubro. Feitas as contas, esta segunda

vencedor absoluto, escolhido entre os vencedores de cada

edição superou as expectativas, com um total de 190 candi-

categoria, receberá um prémio adicional de € 50.000.

daturas, praticamente o dobro em relação à edição de 2008.
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O júri, que está neste momento a avaliar as candidaturas, é

O vencedor da edição passada foi Nuno Rocha, com a curta

composto por representantes da ZON e por reconhecidas per-

metragem “3X3”. Os vencedores dos Prémios Zon 2009 se-

sonalidades das diferentes categorias.

rão conhecidos no início do mês de Dezembro.

l a b o r a t ó r i o

d e

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

YDUKO
Descobre a Música clássica
Cientes da enorme importância que a música tem no incentivo
ao desenvolvimento das crianças e dos jovens, a Cultagenda
apresenta já no mês de Dezembro, o seu novo e inovador projecto “Yduko - descobre a música clássica”. O objectivo deste
conceito animado e divertido, é o de estimular junto dos mais

vida a um maestro que conta nesta série, de uma forma diver-

novos o gosto pela música, ao mesmo tempo que lhes per-

tida e colorida, a história da música clássica. A Cultagenda é

mite, adquirir conhecimentos sobre os aspectos mais relevan-

uma produtora de eventos que se distingue pela promoção de

tes da vida e obra dos mais célebres compositores clássicos,

espectáculos, que têm como objectivo tornar a cultura aces-

contribuindo assim para um crescimento cultural e social.O

sível a todas as camadas da sociedade. Os primeiros espec-

projecto consiste na apresentação de um espectáculo, com a

táculos vão ser no próximo dia 4 de Dezembro na Exponor

interpretação ao vivo de uma pequena orquestra e a projecção

(Matosinhos) e no dia 6 no Europarque (Santa Maria da Feira).

em simultâneo de um filme de desenhos animados legendawww.yduko.com

dos, com o personagem “Yduko”, um boneco animado que dá

Mónica Dias
Seleccionada por YIP
Mónica Dias, investigadora desde 2006 no Laboratório de
Regulação do Ciclo Celular do Instituto Gulbenkian de Ciência, foi um dos 17 investigadores seleccionados no âmbi-

dos pelo programa é facultada ajuda académica, prática e

to do Young Investigator Programme (YIP), promovido pela

financeira para os anos cruciais das suas carreiras.

Organização Europeia de Biologia Molecular (EMBO). O

Mónica Dias irá receber, durante os próximos quatro anos,

programa recolheu 123 candidaturas. Criado há sete anos,

uma bolsa de 15 mil euros atribuída pelo país membro da

o YIP destina-se a identificar os mais promissores e criativos

EMBO, neste caso através da Fundação para a Ciência e a

jovens cientistas europeus. Aos investigadores selecciona-

Tecnologia (FCT).
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Prémios e
Concursos

seleccionados até 10 projectos finalistas, aos quais será dado apoio no
processo de elaboração dos Planos
de Negócios, a submeter na última
fase do concurso. Apresentação
de candidaturas até 08.12.2009.
+ info: www.unicer.pt

Prémio
Internacional

de Poesia Palavra

Ibérica 2010
Prémio Nacional
Indústrias Criativas
2ª Edição
O Prémio Nacional Indústrias Criativas - Unicer/Serralves é uma iniciativa da Unicer Bebidas, SA e da
Fundação de Serralves, em parceria com a Fundação da Juventude,
Agência de Inovação, ANJE, BPI,
ESAD, IAPMEI, LMS Design, Univ.
Nova de Lisboa e Univ. Porto. 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 Contemporâneo”.O
Prémio tem como objectivo promover, apoiar, acompanhar e ajudar a
implementar projectos na área das
indústrias criativas 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 global. Pretende-se
assim contribuir para o incremento
do número de registos de direitos
de autor, de direitos de propriedade industrial, bem como, de marcas
e patentes. Dos candidatos, serão
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Pelo terceiro ano consecutivo, a
Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António lança a edição portuguesa do “Prémio Internacional
de Poesia Palavra Ibérica 2010”. O
concurso refere-se exclusivamente à participação com originais em
língua portuguesa, embora as obras
premiadas nas edições portuguesa
e espanhola venham a ser editadas na colecção “Palavra Ibérica”,
em edição bilingue (português e
castelhano). O valor do Prémio é
de 2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros), podendo concorrer todos os
escritores, nacionais e estrangeiros,
desde que as obras a concurso sejam apresentadas em português,
sendo vedada a participação a autores premiados em edições anteriores
do Prémio. +info: http://escritaiberica.weblog.com.pt

Prémio do

obedecer aos seguintes requisitos:
exequibilidade financeira, adequação ao mercado, carácter inovador e credibilidade das referências
académicas e/ou profissionais dos
seus promotores. As inscrições prolongam-se até 31 de Dezembro de
2009.Caso precises de ajuda a elaborar o plano de negócios, podes
ir ao site da ANJE onde encontras
um documento pré-formatado que
te guiará em cada passo, além de
um manual de apoio. +info: www.

será dedicado a uma introdução
teórica sobre o inicio da gravura e
técnicas básicas: água forte e água
tinta, e será realizado no Palácio das
Artes – Fábrica de Talentos, na sua
componente teórica, e na Matriz –
Associação de Gravura do Porto, na
sua vertente mais prática. + info:
http://matrizassociacaodegravuradoporto.blogspot.com/

Workshops do

anje.pt

Palácio das Artes
Fábrica de Talentos

Prémio UTOPIA
O Prémio UTOPIA destina-se a artistas portugueses dentro do conceito
de Arte Fantástica Contemporânea,
candidaturas até 31 Dezembro
2009. O Prémio UTOPIA baseia-se
no conceito da Arte Fantástica Contemporânea, de cariz figurativo ou
representativo, na qual se transforma o real em imaginário, transmitindo sempre o pensamento do artista,
daí ser necessário a descrição que
o artista faz de cada obra. +info:
http://utopia-npaf.blogspot.com/
search/label/

Temas de História da Arte
Workshop dirigido a um público interessado em Arte Contemporânea,
que pretende obter uma perspectiva
global das principais tendências que
lhe deram origem, sem que para tal
seja condição necessária ter uma
preparação académica específica.
O objectivo é o estabelecimento de
um cruzamento entre a abordagem
cronológica, não cingindo a complexidade do trabalho dos artistas,
e movimentos e estilos estanques e
estáticos, com o intuito de alargar
os públicos e criar novos para as

Cursos e
Workshops

Jovem Empreendedor
Estão abertas as inscrições para a
11ª edição do Prémio do Jovem Empreendedor. Esta iniciativa da ANJE
– Associação Nacional de Jovens
Empresários, conta com o apoio do
Instituto do Emprego e Formação
Profissional e tem como objectivo
premiar jovens empreendedores
e empresas em fase de criação ou
expansão de negócios. Para concorreres tens de ter entre 18 e 35 anos e
os projectos que apresentares devem

na Associação Matriz. O workshop

Artes e Cultura na região Norte de
Portugal.

Oficinas livres de Pintura
Uma Oficina destinada a público
com ou sem formação artística es-

Iniciação à

Gravura

pecifica, composta por uma introdução à prática da pintura como
actividade expressiva, assim como
por elementos e métodos essenciais

Previsto para inicios de 2010, este

da pintura, baseada em estudos de

workshop será orientado por Mamy

observação e na exploração de di-

Higuchi, artista japonesa que jun-

ferentes técnicas que permitem de-

tamente com Carla Marques, Céu

senvolver as capacidades criativas

Costa, Júlia Pintão, Miriam Rodri-

de cada aluno/a, sob a responsabili-

gues, Renata Carneiro e Teresa Pe-

dade de Jorge Curval. + info: www.
fjuventude.pt

droso se dedicam à gravura artística

