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Reactivação cultural do Ateneu na 2a década do Séc. XXI

a posicionar o clube no epicentro da vida cul-
tural independente da Cidade do Porto. No 
passado, o Clube sempre foi um observatório 
activo e prático sobre a actualidade sócio-
-cultural e política portuguesa que, na sua 
tradição liberal e independente, afirmou o seu 
lugar na actualização de políticas culturais 
de engajamento do indivíduo e do colectivo. 
Este programa pretende retomar essa acção, 
entrecruzando-a com as novas linguagens 
artísticas contemporâneas. 

Iniciar um novo programa cultural 
durante o ano de 2019 é estabelecer diálo-
gos com diversos layers, artefactos e factos 
históricos que se cruzam dentro do Ateneu. 
O período que se inicia no Outono de 2019 e 
se estende até ao Verão de 2020 é aquele de 
celebração de efemérides de peculiar relevo 
local, nacional e global às quais o clube está 
ligado. Desde logo, celebram-se os 150 anos 
de História do Clube, reafirmando a sua con-
tinuidade e desejo de envolvimento de uma 
nova geração cultural e intelectual no seu 
programa.

Numa perspectiva cultural contempo-
rânea, e por isso num tempo menos remoto 

O Ateneu Comercial do Porto é um clube tra-
dicional instalado num edifício simbólico que 
pretende abrir as suas portas à programa-
ção e exibição pública de práticas artísticas 
contemporâneas nas suas diferentes expres-
sões e linguagens. Ligado à cidade e ao seu 
desenvolvimento social, político e cultural, o 
Ateneu foi fundado em 1869 por industriais 
e caixeiros-viajantes portuenses, sempre foi 
lugar de especulação e espelhamento do seu 
próprio tempo. Para o ano de 2019/2020, o 
Ateneu estabeleceu um programa próprio de 
actividades culturais públicas, estabeleceu 
um programa próprio de actividades culturais 
públicas, em conjunto com Ana Rocha, Inês 
Moreira, Luís Vieira Campos, Pedro Rocha e 
Hugo Cruz, programadores culturais com tra-
balho profissional reconhecido e residentes 
na cidade do Porto. Desse convite, surge a 
estrutura de um ciclo de 9 meses de activi-
dades culturais com qualidade de proporção 
nacional e internacional.

Retomando a sua centenária tradição, o 
presente projecto — XXAteneuXXI —, propõe 
reunir no Ateneu massa crítica do meio cultu-
ral, artístico e intelectual da cidade, voltando ↑ Abertura do Programa
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e cuja memória é mais recente, celebra-
-se em 2020 o final da segunda década do 
Século XXI ou, se preferirmos, celebra-se já o 
início da terceira década deste nosso século. 
Dialogar com a história passada do Clube, a 
sua determinação na reflexão sobre o pre-
sente e olhar para estas duas recentes déca-
das da contemporaneidade — os anos 2000 
e 2010 — é também um mote para a criação 
de novas ligações com a comunidade cultu-
ral e artística da Cidade. Após 15 décadas 
de existência, com o programa XXAteneuXXI, 
marca-se o início de uma nova década em 
diálogo com criadores, artistas e pensadores 
da Cidade. 

Ocupar criticamente o Ateneu implica 
considerar um alargamento da historicidade 
para a actualidade, iluminando e elevando as 
ligações de construção que aqui se viveram e 
para os quais para as quais contribuiu atra-
vés da construção de pensamento, instrução, 
educação e partilha cultural. Este sítio inde-
pendente e onde foi declarada pela primeira 
vez a República na cidade do Porto, é um 
lugar de encontros e discussões, biblioteca de 
enorme representatividade a nível nacional, 
na sua relação com Calouste Gulbenkian. 

A par do debate sobre questões políticas 
e sociais da actualidade, o programa cruza 
diversos modos de conhecimento partindo 
do momento presente, exercendo um exer-
cício crítico sobre a história e potencialidade 
actual do próprio do Ateneu. Assim, em dois 
grandes eventos públicos, convida-se a aus-
cultar uma camada histórica profunda pre-
sente no espólio do Clube. Concretizando, 
em 2019 e 2020 celebram-se datas simbóli-
cas a visitar e interpretar o seu espólio artís-
tico e bibliográfico: numa grande noite de 
abertura, programa-se a leitura performativa 
da primeira edição do Livro d’ Os Lusíadas, 
publicação da nossa Biblioteca, visitando 
criticamente o passado colonial europeu no 

5º Centenário da primeira viagem de cir-
cum-navegação. Num segundo momento, 
serão visitados os 200 anos da criação da 
Constituição Portuguesa, relevando o movi-
mento Liberal na cidade do Porto e a afirma-
ção do ideal Republicano. 

XXAteneuXXI tem por finalidade o re-iní-
cio de actividades culturais em ligação com 
o nosso tempo e a renovação da potencial 
massa crítica, articulada pelos programado-
res convidados, a partir de “tertúlias” (recu-
peração do formato tradicional), momentos 
públicos de apresentação, e momentos de 
criação entre residência, construção e expo-
sição de pensamento num contexto privado/
reservado (think-thanks, laboratórios com 
participantes seleccionados). 

O Ateneu tem com esta proposta objec-
tivos claros que se constituem em torno da 
divulgação de novas linguagens artísticas 
contemporâneas num local de emblemático 
e (relativamente) desconhecido das gerações 
mais jovens. Desenvolver um debate cons-
trutivo de problemáticas contemporâneas 
pertinentes e novos desafios sociais através 
de encontros, tertúlias e eventos públicos. 
Nesse sentido era para o Ateneu, lógico 
envolver um conjunto de programadores/
agentes culturais experientes na criação de 
massa crítica no campo da cultura contem-
porânea e com relação directa com os teci-
dos culturais da cidade do Porto e outros 
em territórios internacionais. A divulgação e 
partilha de um espólio cultural histórico de 
relevo nacional, em relação directa com lin-
guagens e temáticas contemporâneas junto 
de diferentes públicos pertencentes a dife-
rentes gerações ( jovens e séniores), bem 
como a distintos grupos da sociedade (artís-
ticos e não-artísticos), promove e estimula 
um cruzamento positivo. E por consequência, 
promove o local e o interesse de uma comu-
nidade internacional no centro do Porto. 

inês moreira (IM) A tua relação com o Ateneu 
começou com os Simpósios de Práticas 
Artísticas nos anos 2016/2017, como aco-
lhimento da mezzanine. Como foi programar 
o XXAteneuXXI em nome do Ateneu, em que 
difere a relação com o lugar e com a cidade?

ana rocha (AR) No enquadramento dos 
Simpósios de Práticas Artísticas, o Ateneu 
Comercial do Porto apresentou-se como um 
lugar potencial, onde o cariz independente e 
o seu histórico posicionamento politico-social 
se aproximavam de algum modo à esfera e 
ao modus operandi que nos moviam e eram 
a base da curadoria da mezzanine. A media-
ção estratégica entre espaços ditos informais 
e não convencionais, e concretizar algum tipo 
de circulação de público entre esses mesmos 
locais, abria portas também a novas relações 
entre práticas dramaturgicas de programa-
ção. O Ateneu com a sua fachada austera, 
tem (quase) tudo para ser um outro epicentro 
de encontro e troca de ideias, tanto na prá-
tica como na sua exposição teórica. Naquele 
momento, 2016/2017 a nossa proposta ao 
Ateneu foi bem-vinda, como algo refrescante, 
mas sendo um acolhimento foi totalmente um 
ganhar confiança desse interior que é vivido 
do para lá da fachada, que foi o mais complexo. 
Com o tempo, fui alcançando território, com a 
cordialidade e afabilidade, de poder estar e 
frequentar o Ateneu como um local de estar e 

encontrar outros pares. Isto num cenário que 
parece ter parado no tempo, entre sócios já 
seniores, cada vez em menor número, com 
regras muito definidas entre portas mas 
que não existem num regulamento, ou seja, 
que existem sim numa espécie de protocolo 
diplomático e ético. Mais tarde descobri que 
o meu avô, Lívio Joaquim Rocha teria sido 
sócio do Ateneu durante vários anos até à sua 
morte, e que teria feito parte da direcção. Este 
facto, e também a idade avançada dos sócios 
ainda existentes, tanto como serem em maior 
número homens, fez com eu viesse a tornar-
-me sócia em 2017/2018, até à actualidade. 
Até ao momento do XXAteneuXXI foi medi-
dando o espaço com outros pares da Cultura 
e das Artes, nomeadamente das artes perfor-
mativas, com o intuito de vir a “chamar” mais 
outra tipologia de público e de eventos para 
esse espaço, ao mesmo tempo que como 
agente independente fui programando cria-
dores internacionais em residência. A grande 
diferença aqui entre o antes e o depois, sendo 
esse o programa XXAteneuXXI, foi mesmo o 
facto de poder auxiliar esta instituição e colo-
cá-la num lugar no qual poderia olhar para si 
mesma, e assim ter também finalmente uma 
apoio da Câmara Municipal do Porto, cidade 
na qual este clube tem de um modo estrutral 
um papel importante, sito aqui o proclamar da 
República em Portugal ou por exemplo este 
ter sido um abrigo para muitos pensadores 

Conversa entre Inês Moreira e Ana Rocha
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e agentes culturais com uma dimensão his-
tórica e social preponderante para o próprio 
país tal como Almeida Garret. Nessa dimen-
são, com o programa XXAteneuXXI já não 
estava como acolhida, mas como parte da 
estrutura, mesmo sendo um individuo inde-
pendente. De certo modo, foi pensar e tentar 
concretizar uma espécie de missão, do enten-
der o quanto o exterior, novo e experimental 
pode relamente contaminar positivamente e 
(talvez) influenciar uma estrutura, instaurada 
e institucional a mudar, alterar-se e colocar-se 
num lugar mais actual e de risco. 

IM Ao final de 150 anos estamos em plena 
pandemina Covid-19. Que futuro clubístico 
se poderá antever após a pandemia?

AR Sim, 150 anos, esse também era um dos 
arcos que alicerçava o propósito do programa 
XXAteneuXXI, a longevidade e ainda alguma 
vida e resistência do clube ao longo dos tem-
pos. Nessa sinergia que surgiu com esta aber-
tura do clube perante um programa proposto 
entre mim, tu, Inês, o Hugo Cruz, o Rodrigo 
Malvar, o Luís Vieira Campos e o Pedro Rocha, 
ou seja numa esfera também ela experimen-
tal, independente, em que se ensaiou e tentou 
colocar em prática um laboratório programá-
tico e a sua potencialidade, sentiu-se de certa 
forma que o clube poderia resurgir. Contudo 
com a confirmação do estado pandémico e 
com o confinamento obrigatório de todos nós, 
algo que era completamente “maior” do que 
a nossa intenção, o nosso planeamento, os 
recursos em mãos, o re-enquadrar e re-agen-
dar do programa, tornou-se de algum modo 
mais longínquo e duro. O Ateneu Comercial 
do Porto assistiu a um fechar de portas, 
tanto literal como quase que metafórico. Os 
seus ainda de algum modo activos sócios em 
idades de risco foram ficando em casa, e o 
clube perante as circunstâncias e presença 

constante da ameaça da Covi-19, encerrou 
portas. Os nossos artistas e convidados inter-
nacionais também foram impossibilitados 
de viajar, e mesmo encontrando novas datas 
para cumprir com o programa, vimo-nos mais 
do que obrigados a tentar olhar para o pano-
rama com uma visão aguda sobre o real. O 
XXAteneuXXI não poderia por mais criativos 
que sejamos, ser um programa a cumprir no 
mundo virtual, pós tudo nele estava ligado 
e se sustentava na actividade que criava no 
espaço e numa espécie de re-nascer do 
clube. No agora, o que consigo antever de um 
modo muito prático a necessidade imperiosa 
de apoio financeiro ao Ateneu Comercial do 
Porto, pois os custos fixos de manutenção 
são enormissimos, e não me parece que com 
moratórias, fundos perdidos, ou alguns par-
cos alugueres de sala, a sua essência como 
clube tal como foi fundando poderá de todo 
resistir e sobreviver.

É de máxima urgência um refrescar tanto 
na direcção do Ateneu Comercial do Porto, 
que deveria actualizar-se e aproveitar de 
algum modo a existência de sócios como 
nós para constituir essa real mudança, tanto 
como recuperar o seu lugar de pensamento, 
e de desenvolvimento politico-social e cultu-
ral na cidade do Porto. E para tal o clube tem 
que o assumir e re-enquadrar-se, tal como 
também instituições públicas e privadas da 
cidade e nacionais deverão ter a atenção e 
a responsabilidade histórica de auxiliar que 
um arquivo de passsado, presente e (talvez) 
future encerre a sua existência para sempre.

XXAteneuXXI, talvez seja o ultimo reduto 
de uma tentativa para dar o passo em direc-
ção à mudança. Esperemos que assim não 
aconteça, pois de todo seria uma perda e 
muito mais num momento quando a continui-
dade deste trabalho que aqui concretizamos, 
tanto assim desejo, tenha existências futuras. 
 

AR Que expectativas tinhas inicialmente? O 
que foi para ti concretamente concretizar e o 
que foi realizar, neste projecto?

IM A relação com o Ateneu surgiu cheia de 
potencialidade ainda em 2017, no encan-
tamento com o edifício e com a qualidade 
dos espaços interiores, também com a vasta 
história do Clube e com os seus acervos — 
de arte e a biblioteca. O Ateneu vive ainda a 
glória do passado e, após longo período de 
uma certa estagnação, merece repensar os 
proximos passos. Após as experiências com 
a Cooperativa dos Operários Pedreiros do 
Porto — na qual fui curadora de um projecto 
europeu — pensei que integrando a insti-
tuição seria possível dinamizar programa-
ção contemporânea e revelar a história e o 
património. Por isso me tornei também sócia, 
pensando que seria possível intervir nesses 
destinos.

Em dois anos estivemos entre as ideias 
mais fantasiosas e a concretização do XX 
AteneuXXI: pusemos algumas pessoas em 
contacto, pensámos como seria estabilizar 
a Biblioteca, como seria desenvolver pro-
gramação cultural pública no edifício, como 
seria possível viabilizar o clube para além dos 
alugueres de salas para eventos privados. 
Claro, pensar grande, mas realizar pequeno, 
pois os recursos próprios são inexistentes.

O XXAteneuXXI permitiu ampliar essa 
intenção, abrir, cruzar, experimentar uma 
abertura de futuro - esta publicação demons-
tra-o. Infelizmente a pandemia Covid-19 
interrompeu o programa num momento alto, 
em Março de 2020, e impossibilitou o retorno 
ao programa — concretizaram-se os eventos 
planeados nesses 5 meses. Após dos dois 
meses de confinamento obrigatório o clube 
mudou a política de públicos, o público pre-
feriu os espaços livres, e os artistas foram 
impossibilitados de viajar e de apresentar 

o seu trabalho. Para mim há um agridoce, a 
expectativa pareceria poder ser cumprida, 
mas a pandemia veio interromper a concre-
tização. Já veremos como será o mundo em 
2021.

AR Em que medida contribuiu para ques-
tionar a tua prática enquanto investigadora 
numa relação desde dentro com esta tipolo-
gia de instituição? Que outcome teve para ti?

IM Relativamente à investigação, no Ateneu 
realizámos dois Think Tanks, em 2018 e 
2019, encontros de investigação e debate 
que encontraram espaço e um ambiente de 
abertura e convivialidade que convida à par-
tilha. Ainda que o edifício não defina tudo, 
ele contribui para modalidades de encontro 
interessnates, o clube é isso mesmo — sala, 
bar, zona de fumo, espaço de encontro. 
Curiosamente, as Universidades de hoje 
não oferecem o espaço e a atmosfera para 
encontros que não sigam a lógica do painel 
estruturado em papers, pois os seus espa-
ços são funcionais e balizados nos calendá-
rios e horários que rentabilizam o tempo. Os 
Think Tanks adequaram-se e permitiram-se 
a vivência, tertúlia, encontro e apresentação 
pública na tradição dos clubes. O Ateneu per-
mitiu-me reunir pessoas de um modo mais 
próximo e intenso.

Gostaria também de pensar que será 
possível vir um dia a trabalhar também a par-
tir dos espólios, de ler o Ateneu em termos 
de tema e matéria, e os interpretar e dialogar 
com eles. Esse trabalho, talvez mais conven-
cional, é lento, exige recursos e precisa de 
algum planeamento que, como sócia, é ape-
nas uma possibilidade. Já descobriremos o 
mundo após a pandemia, as prioridades, a 
energia, até o modo como o Ateneu se rein-
venta. E aí poderemos perceber que cami-
nhos temos em comum.
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PROGRAMAÇÃO DE ANA ROCHA E INÊS 
MOREIRA, EM COLABORAÇÃO COM A 
EQUIPA ARTÍSTICA

As Sessões de Abertura (5 de Outubro 2019) 
e de Encerramento (10 de Junho 2020) do 
programa XXAteneuXXI consistem na apre-
sentação à cidade de uma importante peça 
do espólio bibliográfico do Ateneu: a pri-
meira Edição de Os Lusíadas de Luís Vaz de 
Camões. Importa ler e interpretar este livro 
simbólico à luz das questões actuais da pós-
-colonialidade, as consequências da globa-
lização, mas também dos nacionalismos e 
absolutismos que se levantam de novo na 
Europa. Ambas as sessões ocorrem em dias 
de feriados nacionais, assinalando simbo-
licamente a relação entre o livro e o próprio 
feriado. Ambos eventos são dedicados ao 
grande público, pela temática, e serão con-
vidados artistas e actores residentes na 
cidade do Porto, portugueses e de outras 

All Space é um laboratório com convidadas 
internacionais que desenvolvem seu traba-
lho de pesquisa coreográfica e dramatúrgica 
sobre especificidades geográficas. Mor Demer 
e Sandra Noeth fazem um levantamento topo-
gráfico entre fronteiras cujas temáticas pro-
curam refrescar o encontro com as questões 
sociais, políticas e humanas da actualidade.

MOR DEMER 

A colaboração com a coreógrafa e performer 
israelita Mor Demer, residente em Berlim, 
acenta num acompanhamento do seu cresci-
mento artístico. Mor esteve presente no Porto, 
durante o programa Porto Sessions (cura-
doria de Meg Stuart e Ana Rocha, no Teatro 
Municipal Rivoli em 2015).

O seu trabalho está directamente relacio-
nado com as dimensões sensoriais do movi-
mento, do rasto que este provoca como corpo 

que traz uma ultra história para o espaço que 
o habita, Nesta prática, e a partir da mesma 
existe uma busca desenvolta de uma outra 
linguagem possível que possa trespassar e 
fazer transparecer aatextura visível e já exis-
tente perante o olhar nítido. O percurso e o 
levantamento espacial entre um trabalho que 
explora o tempo do real e a composição sobre 
o improviso visando fixar a própria coreogra-
fia traz consigo uma espécie de tutorial da 
história pessoal da diáspora de Mor como ser 
humano e a sua circunscrição nos contextos 
com os quais se relaciona e habita.

O convite veio também de um desejo de 
desafiar a criadora israelita a conhecer um 
espaço independente, um tanto quanto prote-
gido, mas com uma ligação profunda ao mas-
culino e ao patriarcado. Desta forma, seria um 
modo de delicadamente instigar outros para-
doxos existentes na história do prório Ateneu 
perante a presença de uma artista mulher, 
com um primeiro solo ainda por estrear e 

nacionalidades, para lerem e interpretarem 
os textos do livro na sua própria língua. O 
livro estará exposto em segurança no Salão 
Nobre e poderá ser colectivamente visionado 
pelas mãos de um conservador de Museu 
que o folheará página a página. Ambos even-
tos seguem um guião semelhante mas com 
convite a diferentes artistas e actores, diver-
sificando as vozes e as línguas daqueles que 
farão a leitura.

Contudo a Abertura Oficial teve lugar em 
outra data por circunstâncias práticas de 
concretização. A Abertura Oficial contou com 
a participação de outros criadores e artistas 
locais, numa sessão que se prolongou pela 
tarde e que ocupou mais do que um espaço 
do Ateneu Comercial do Porto, além do Salão 
Nobre.

participantes: Juan Luis Toboso & André 
Alves, Isabeli Santiago & Beatriz Alcantara, 
Dj PatiSol, Renan Martins Oliveira, Vinicius 
Massucato, Duda Affonso & Jajá Rolim.

Lusíadas ao Espelho
Sessão de Abertura e Encerramento do XXAteneuXXI

Laboratório All Space 
PROGRAMAÇÃO DE ANA ROCHA
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instalando-se neste espaço num contexto de 
residência artística.

De acrescentar que a Mor Demer veio 
acompanhada pela coreógrafa e performer, 
Laura Kirshenbaum (sediada em Montpellier), 
como colaborado do período de pesquisa no 
Ateneu Comercial do Porto. 

“New Rear” como ainda peça em construção 
foi apresentada no dia 1 de Novembro 2019, 
durante a abertura oficial do XXAteneuXXI. 

Desta forma afirmamos a importância de 
criações em processo terem um lugar e um 
enquadramento nas programções de espa-
ços de acolhimento. 

21 a 30 OUT 

Residência artìstica do solo de Mor Demer, 

que terá estreia em Berlim, no final de Abril’20.

1 NOV

Apresentação informal de parte da pesquisa 

desenvolvida na residência, insirida na aber-

tura do programa XXAteneuXXI  que terá lugar 

no Salão Nobre do Ateneu Comercial do Porto, 

a partir das 18h. 

SANDRA NOETH

Dramaturga e professora em várias institui-
ções de ensino público internacional, com 
programas relacionados com estudos de 
espaço público/privado, movimento e coreo-
grafia, Sandra Noeth foi convidada para este 

contexto com um propósito sistemico estru-
turante que procurava proporcionar uma 
ponte dialogante entre um espaço institucio-
nal como o Ateneu Comercial do Porto.

Sandra trabalha a linha pouco definida 
sobre territórios e fronteiras pouco estabele-
cidas, que de algum modo o seu espaço físico 
poderá ser inquieto e decidente. Ou seja 
perante um espaço independente como o 
Ateneu que teve em si mesmo tempos aúreos 
e de algum modo abriram novos caminhos 
no pensar questões sociais, politicas e cul-
turais na cidade, dentro da sua própria geo-
grafia como instituição (sendo que o edíficio 
está instalado num terreno que é próprio e a 
si pertencente). Com a visita e presença de 
Sandra Noeth, que seria a sua primeira vez 
no Porto, procurava-se aqui testar este termo 
no seu sentido mais lato, o terminar, o fim, e 
ou a definição de território e espaço, aquilo 
que está em contacto consigo mesmo como 
estrutura consrrvada ou conservadora, ou 
como lugar proponente de questionamento, 
prática e troca de conhecimento sobre a 
história do agora (que é cada vez mais inde-
finida, e instável), e da sua compreensão do 
contexto socio-cultural. Que território pensa 
e em qual este se contextualiza mesmo que 
ficcional, no futuro no amanhã próximo.

Nesta lecture/performance, Sandra 
aborda temas desenvolvidos no programa 
Foundation Class, desenvolvido em Berlim 
sobre a questão de ocupação e integração 
de refúgios. A ideia de um corpo e colectivo 
nómada sem ou fora do seu território estará 
em diálogo com as práticas de movimento e 
dramaturgia interligadas com as linguagens 
associadas a deslocação, procura e encontro 
com novas geografias sócio-politicas. 

http://foundationclass.org/about/
Foundation Class 18 a 23 Maio 2020.

(Soma)tic Poetry Rituals
PROGRAMAÇÃO DE PEDRO ROCHA

Os ideais e vivências do cosmopolitismo 
foram centrais para a fundação e história do 
Ateneu Comercial do Porto, um lugar onde 
convergiam negociações entre modos de 
sociabilidade impulsionados pela cultura e 
pelas convicções morais e políticas de uma 
certa classe da cidade do Porto e as tendên-
cias mais globais que emergiam de um país 
progressivamente mais ligado à Europa e ao 
mundo.

É na evolução vivida nestas linhas de 
tensão que o cosmopolitismo da cidade do 
Porto continua a estabelecer-se: no desen-
volvimento das relações e da adaptabilidade 
entre a especificidade do que é local e uma 
universalidade ética que se quer global; na 
forma como os princípios cosmopolitas vão 
infiltrando as transformações políticas e cul-
turais da sociedade portuense e portuguesa.

O convite a CAConrad para a participação 
no programa XXAteneuXXI surge no sentido 
de uma evocação do protagonismo que o 

Ateneu albergou no que a estes processos 
diz respeito e da vontade de contribuir para 
a sua atualização.

Num momento em que os fogos das lutas 
culturais se avivam com crenças e certezas, 
a poesia e a criatividade afiguram-se como 
importantes instrumentos de combate a um 
conservadorismo dogmático e entrinchei-
rado. CAConrad reconhece nelas as capaci-
dades de condução de uma independência e 
de uma abertura raras e utiliza-as exemplar-
mente para a expansão do questionamento 
e a consolidação de práticas em torno do 
entendendimento da queerness e da forma 
como este pode contribuir para novas for-
mas de pensar e sentir a condição climática 
do planeta na qual a humanidade se tor-
nou um fator decisivo — um território cuja 
exploração é hoje incontornável numa socie-
dade cosmopolita. 

A obra de CAConrad reflecte exatamente 
as suas convicções sobre o potencial radical 
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da poesia para a construção de caminhos 
alternativos aos que na atualidade arriscam 
a sustentabilidade do nosso mundo. Em liv-
ros como “A Beautiful Marsupial Afternoon” 
ou “ecodeviance” encontramos proposições 
de ações e uma prática efetiva e sistemática 
de rituais — exercícios que exigem uma total 
concentração e que se infiltraram na sua poe-
sia até se tornarem endémicos. 

Conrad tem mantido uma prática con-
stante de workshops dedicados à poesia 
(Soma)tic — “uma poesia que investiga esse 
espaço aparentemente infinito entre o corpo 
e espírito usando quase qualquer COISA 
em torno de ou do corpo para canalizar o 
corpo para fora e/ou em direção ao espírito 
com uma concentração deliberada e susten-
tada” — e à Ecopoética onde explora a criação 
e exercício de rituais que tanto expõem o 
condicionamento emocional, intelectual e 
físico a arquétipos cristalizados como experi-
mentam formas de reconexão que antecipem 
relações com os lugares selvagens do futuro.

CAConrad começou por usar a poesia 
(Soma)tic para superar a depressão após o 
assassinato de seu namorado Earth (também 
conhecido como Mark Holmes). Também 
criou rituais de escrita usando o céu noturno 
para projetar constelações estelares casei-
ras, um outro ritual para vivenciar o impacto 
da audição da palavra “drone” no corpo 
humano, e muitos outros para falar com 
árvores, fantasmas, para traduzir os sone-
tos de Shakespeare com cristais, e para lidar 
com a destruição da vida selvagem no nosso 
planeta.

À data do convite endereçado a 
CAConrad, “Resurrect Extinct Vibration” é 
o seu mais recente ritual de poesia (Soma)
tic, organizado em 9 partes. O ingrediente 
principal envolve induzir um transe sat-
urando o seu corpo com gravações de ani-
mais recentemente extintos enquanto jaz no 
chão em vários lugares dos Estados Unidos. 
Outro ingrediente é desenhar os animais 
em fichas com pedido de correspondência, 
deixando-os por todo o país em lavandarias, 
cafés, etc., e responder enquanto fantasma 
dos animais. “Saint Francis Safe Passages” é 
um ingrediente ativista dos rituais que con-
siste em escrever a oficiais  eleitos para os 
convencer de que precisamos de milhares 
de pontes nas estradas dos Estados Unidos 
para que os animais possam atravessar em 
segurança e/ou para zonas seguras.

O ativismo de CAConrad manifesta-se 
tanto a uma escala individual como coletiva, 
não apenas na defesa da queerness (em 
sentido holístico) mas também da criativi-
dade enquanto instrumento essencial para a 
condição humana e para a nossa relação com 
o planeta e o universo. Esta dimensão ativista 
da sua poesia (no sentido em que tanto as 
suas raízes como frutificações são permea-
das por ações e práticas efetivas) abre-se 
assim para um potencial performativo que 
entendemos poder ser extremamente fér-
til numa partilha com artistas que exploram 
áreas de criação ligadas à performatividade. 
Com a residência de CAConrad no Porto, no 
Ateneu, pretendemos criar um lugar para 
essa partilha e potenciação convidando e 
nela integrando um grupo de artistas locais, 
nacionais e internacionais.

Vazio
PROGRAMAÇÃO DE HUGO CRUZ E RODRIGO MALVAR

Este projeto propõe experimentar e treinar 
mundos por vir. Os espaços e indivíduos 
são concebidos como fragmentos de uma 
máquina que nos obriga a movimentar com 
base nas necessidades económicas, sendo 
que aquilo que escapa a esse esquema 
não pode senão originar medo e descon-
fiança. Perante este cenário adensam-se as 
tentativas desesperadas e incoerentes de 
uma sociedade que raramente é capaz de 
encontrar uma razão para aquilo que faz, 
porque é que o faz e onde o faz. A proposta 
deste vazio passa por criar um espaço com 
outras regras que possibilitem a construção 
de relações entre corpos e espaços alterna-
tiva, sugerindo às pessoas a oportunidade de 
experimentarem uma reapropriação do seu 
espaço-tempo.

O território hibrido entre a política e arte 
tem o arejamento necessário para cultivar 
uma experiência com estas premissas. O 
mundo precisa de olhar e experimentar novas 

formas de produção, mais criativas, conecta-
das com as várias dimensões da vida, cen-
tradas mais nos processos, e no seu pra-
zer experimental, e menos nos espaços reais 
existentes que são os produtores autoritários 
e que não servem a esmagadora maioria. 
Procura-se uma outra de forma de estar, ser 
e fazer com base em relações horizontais, 
co-responsabilização e dispositivos artísti-
cos que permitam a profanação de padrões 
rígidos sociais e culturais de interação. Íman 
quer atrair as forças mobilizadoras da vida e 
retrair o medo, principal obstáculo à experi-
mentação de novos por vir.

A estrutura de pensamento-acção deste 
projeto, assim como o modo de aproxima-
ção ao território e às suas comunidades foi 
desenvolvido e experimentado ao longo de 
1 ano. Durante este período os pontos prin-
cipais passaram por três encontros: um ter-
ritório rural com a participação de pessoas 
de diferentes faixas etárias; um contexto 



20 21

Em Março de 1999, a Cinemateca Portu-
guesa apresentou um ciclo dedicado ao Novo 
Documentário em Portugal, organizado em 
colaboração com a — então muito recente —  
APORDOC — Associação pelo Documentário.

O ciclo foi apresentado com algumas 
reservas: “a decisão de o fazer, pressupõe 
que temos algumas certezas, mas pressupõe 
também, tanto ou mais, uma aposta e uma 
interrogação”, escreveu José Manuel Costa 
no texto de introdução a esse ciclo.

De certa forma, sentia-se em relação 
ao documentário um momento inaugural 
no cinema português. Na última década do 
século XX em Portugal, reuniram-se as con-
dições para que uma nova geração de cineas-
tas pudesse abordar este género de forma 
regular e não como um território de excep-
ção ou de passagem para a ficção, como, 
segundo José Manuel Costa, tinham sido as 
abordagens da grande maioria dos cineastas 
portugueses de gerações anteriores. Para o 

programador da Cinemateca, durante os anos 
90 viveu-se “um contexto inédito — uma coin-
cidência inédita — em Portugal, e não podia 
deixar de significar uma mutação de fundo. 
Como nunca acontecera antes, juntavam-se 
o trabalho de divulgação do documentário 
internacional, a formação, o debate teórico e 
o apoio à produção”. 

Passadas duas décadas, propomos um 
novo ciclo que procura desenvolver o diálogo 
encetado em 99. Relativamente ao documen-
tário em Portugal, actualmente as certezas são 
bastante maiores do que as de há vinte anos 
atrás. O “contexto inédito” daquele período 
solidificou-se. A aposta “pela continuação e 
pelo crescimento do género em Portugal”, 
uma das premissas do ciclo de 99, foi indis-
cutivelmente uma aposta ganha. Por outro 
lado, se a expressão Novo Documentário 
Português podia então, para alguns, soar 
pretensiosa — por “prematura ou exage-
rada” — pensamos que, actualmente, existe o 

Novo Documentário Português
PROGRAMAÇÃO DE LUÍS VIEIRA CAMPOS

académico com alunos e professores de 
artes performativas; e finalmente o encon-
tro no Ateneu com um grupo de cidadãos do 
Porto.

A experiência desenvolvida no Ateneu, 
durante uma semana, passou por precipitar 
a conexão entre cidadãos e “espaços vazios” 
fomentando um comportamento criativo nos 
processos de reapropriação do território. 
Entendemos por espaço vazio a ausência de 
uso e de actividade equivalente a um senti-
mento de liberdade e esperança, o vazio é 
também o lugar do possível. Pretendeu-se 
gerar um refúgio, através de valorização do 
irresolvido no tornando-se “o lugar de inven-
ção possível”, um espaço onde podemos ree-
laborar um desenvolvimento harmónico do 
futuro. Para isso marcamos encontro nas tra-
seiras do Ateneu para a partir de fora, evoluir 
para dentro do edifício, e voltar novamente à 
cidade.

vazio assentou, essencialmente, em três 
pilares (arte, ambiente e política) e recorreu 
a três dispositivos para a sua concretiza-
ção — agitadores, ações e sínteses. Os agita-
dores, cidadãos heterogéneos (estudantes, 
ativistas, artistas, advogados, jornalistas, 
moradores e comerciantes da área habitada, 
etc.) foram responsáveis por esta ocupação 
e pela organização das ações disparadas 
ao longo do tempo. Estas ações seguiram a 
lógica de provocar os participantes a cons-
truírem modos operandis perante as urgên-
cias. Finalmente, as sínteses tiveram como 
objetivo concretizar e inscrever os resultados 
das ações desenvolvidas ao longo dos dias. 
Baseadas em fóruns resultaram em sínteses 
distintas (performativas, plásticas, tecno-
lógicas) de acordo com a decisão tomada 
coletivamente.

À distância a pergunta crucial que hoje 
faríamos seria como seria na atualidade 
construir o vazio? Será que o ensaio para 

momentos como o que vivemos hoje era já o 
que tentávamos experimentar no vazio?

A Nómada Art & Public Space é uma pla-
taforma que cruza artistas, coletivos, pro-
gramadores, curadores, críticos, públicos, 
estruturas diversas, investigadores e estu-
dantes de diferentes áreas com interesse na 
confluência arte e espaço público.

Na sua essência promove a criação, a 
programação cultural e a formação, com 
orientação especial para o espaço público 
e espaços não convencionais. Promoveu 
já duas edições da Mostra Nova Criação 
Portuguesa no Brasil. Desde a sua criação dá 
apoio à produção das Quintas Nómadas no 
MIRA Artes Performativas, no Porto, e pro-
move o intercâmbio entre artistas brasileiros 
e portugueses. 

www.nomada-artpublicspace.pt

VAZIO é uma Criação Nómada Art & 
Public Space
conceção e direção artística
Hugo Cruz, Rodrigo Malvar
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distanciamento necessário para obter res-
posta à principal interrogação com que José 
Manuel Costa apresentou o trabalho de um 
conjunto de cineastas, que se encontravam, 
na grande maioria, a realizar as respecti-
vas primeiras obras: terá existido naquele 
período, mais do que um momento inédito da 
produção nacional, “o princípio de um movi-
mento ou (…) o princípio do que poderá ser, 
agora sim, um Documentário Português?” 

O Ciclo Novo Documentário Português 
inicia-se em Novembro de 2019, procurando 
criar um espaço de diálogo com os cineastas 
do ciclo de 99, priveligiando os que, a par-
tir daí, mantiveram uma produção regular no 
documentário cinematográfico. 

SESSÕES

12 Novembro de 2019
ENCONTROS (2006) 
de Pierre-Marie Goulet
com a presença do Realizador

13 de Dezembro de 2019
FALAMOS DE ANTÓNIO CAMPOS (2009) 
de Catarina Alves Costa
com a presença da Realizadora

14 de Janeiro de 2020 
ANGST (2010) 
de Graça Castanheira

11 de Fevereiro de 2020
DESASSOSSEGO (2002)
de Catarina Mourão
com a presença da Realizadora

10 de Março de 2020
TERCEIRO ANDAR (2016)
de Luciana Fina 

14 de Abril de 2020 (cancelado)
CINEMA — ALGUNS CORTES: CENSURA 
(1999) 
de Manuel Mozos
com a presença do Realizador

12 de Maio de 2020 (cancelado)
MUITOS DIAS TEM O MÊS (2010) 
de Margarida Leitão
com a presença da Reaizadora

9 de Junho de 2020 (cancelado)
RABO DE PEIXE — DIRECTOR’S CUT (2015)
de Joaquim Pinto e Nuno Leonel
com a presença dos Realizadores
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O Ateneu Comercial do Porto é um lugar 
de Cultura, Educação, Recreio e Instrução, 
assim o dizem as inscrições na grande esca-
daria que dá acesso ao Salão Nobre. Subindo, 
chega-se ao salão de festas e de actos 
públicos — a Cultura e o Recreio. Descendo, 
tem-se acesso à monumental biblioteca, às 
salas de tertúlia, ao bar e às salas de jogo 
onde ocorre a vida mais quotidiana e refle-
xiva — a Educação e a Instrução. 

Se nos seus 150 anos o Ateneu tem 
sido lugar de debate, literatura e experi-
mentação — e de jogo —, quisemos pros-
seguir no XXAteneuXXI com os grandes 
debates, criando um programa de pesquisa 
e debate dedicado a um assunto que preo-
cupa a actualidade da cidade do Porto: o ter-
ritório do Porto Oriental. Assim surge o The 
Oblique Think Tank, primeiro numa edição à 
porta fechada em 2019. Depois, em 2020, 
ampliado para um programa de 3 dias de 
apresentação de ideias, corpos de trabalho 

teóricos, artísticos e curatoriais com maior 
alcance público — ambos em colaboração 
com um cluster de investigação da Universi-
dade Nova de Lisboa.

The Oblique Think Tank é um encontro 
cultural, cívico e de investigação que cruza 
intervenientes de diversos backgrounds e 
está enquadrado no Cluster de investigação 
“Curating the Contemporary: on Architectures, 
Territories and Networks” (FCSH/NOVA de 
Lisboa), coordenado por Inês Moreira com 
a colaboração de outros investigadores.  
O manifesto declara ao que se propõe1: 
The Oblique Think Tank 
 • inclina-se a pensar sobre lugares tecno-

-culturais complexos onde convergem 
estruturas, comunidades, histórias, mate-
rialidades e geografias em desarmonia, ou 
em conflito. 

1 Sobre TOTT, consultar: https://thes-
patialcluster.wordpress.com/the-obli-
que-think-tank/

The Oblique Think Tank 
PROGRAMAÇÃO DE INÊS MOREIRA
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ocorre na sala de jogo numa longa mesa oblí-
qua que encena dois palcos de diálogo e divi-
de-se em 3 sessões, com 3 temas distintos 
estruturados em 3 modalidades de encontro. 

No primeiro dia, um conjunto de con-
ferências aborda Pesquisa e curadoria de 
territórios abandonados apresentando pro-
jectos de investigação realizados em/sobre 
locais complexos. O dia é de partilha de 
métodos, abordagens e resultados de pes-
quisas curatoriais no interface entre diversas 
áreas — arquitectura, arte, museologia, foto-
grafia — que, divergindo nos seus objectos 
concretos, convidam à imaginação sobre os 
limites entre herança e refugo.

O projecto curatorial e editorial “A Viagem 
ao Invisível”, comissariado por Luís Santiago 
Baptista & Maria Rita Pais, abre uma viagem 
a edifícios históricos de arquitectura civil, 
militar e industrial portugueses de autoria 
reconhecida, que estão ao abandono não 
são preservados como património, ainda 
que fazendo parte integrante da história. 
Contrariamente à materialidade, a sua docu-
mentação está preservada. A sua invisibili-
dade é desafiada pela viagem e sistematiza-
ção através de uma exposição documental e 
artística, concretizada posteriormente num 
livro de crítica e história, vencedor do prémio 
FAD 2020 de crítica de arquitectura.

Como pesquisar um lugar e um tema 
que não pode ser visto, tocado ou acedido? 
A pesquisa sobre “O Nuclear nos Urais” da 
investigadora Joana Rafael, abre questões de 
herança tecnológica, de património colectivo 
e do futuro contaminante, numa pesquisa 
sobre territórios complexos na relação natu-
reza-tecnologia-cultura. Realizada à distância 
e mediada pelas plataformas de informação, 
sem a visita de campo ao terreno real mas 
recorrendo a diversos recursos e fontes, 
aborda a herança talvez menos desejada, o 
nuclear e os seus resíduos, que, não sendo 

património, tem também sido fetichizado pela 
televisão por cabo. 

Numa proximidade humana ao problema 
da reciclagem dos resíduos urbanos, a inves-
tigadora, professora e museóloga Verona 
Segantini revela como o projecto expositivo 
“Seu Lixandre: narrativas de catação (de lixo)” 
penetra e traz visibilidade ao problema social, 
económico e ecológico da vida dos catadores 
de lixo na cidade de Belo Horizonte, Brasil. 
Reciclando ilegal e voluntariamente o lixo da 
cidade, estes homens e mulheres criam uma 
economia com tácticas e protocolos pró-
prios, de valorização dos resíduos urbanos. A 
curadoria assenta na aposta de visibilização 
das franjas socias e territoriais, trazendo-as 
ao epicentro cultural e ao debate da cidade.

O projecto curatorial “Lisboa, Capital do 
Nada”, de Mário Caeiro, responde a algumas 
das questões de fundo do encontro: Como 
cuidar e intervir neste emaranhado territo-
rial? Quem o habita, o imagina e sobre ele 
especula? Um importante evento de crítica 
e análise territorial que, em 2001, revelou 
a zona esquecida de Marvila através de um 
programa artístico, em contraponto ao Porto, 
Capital Europeia da Cultura — não pôde con-
tudo ser apresentado por impossibilidade de 
deslocação do autor. 

O meu projecto-ensaio “Edifícios & Ves-
tígios”, co-comissariado com a curadora 
polaca Aneta Szylak, aborda espaços e terri-
tórios desindustrializados na europa partindo 
da arquitectura obsoleta e dos fragmentos 
materiais que não descobriram ainda destino. 
Como cuidar e intervir neste emaranhado ter-
ritorial? Falamos de património, de remanes-
cente, ou de excedente a eliminar? Que limi-
tes, propriedades/proprietários, apropriações 
e usos? Procurámos, encomendámos, expu-
semos e editámos metodologias de criação 
e processos de conhecimento, interpretação 
e resignificação de diversos locais. Por isso, 

 • inclina-se a procurar investigações que, 
por serem instáveis, exigem novas ferra-
mentas de leitura e de intervenção, arris-
cando práticas avançadas de pesquisa e 
de criação artística.

 • inclina-se a trazer à mesa projectos investi-
gativos que, dentro e/ou fora da academia, 
experimentam abordagens arrojadas de 
produção de conhecimento e, também, de 
produção cultural. 

 • inclina-se a convocar pensadores, artistas, 
activistas, curadores, arquitectos e outros 
especialistas académicos com múltiplos 
backgrounds profissionais e geracionais 
que, sessão a sessão, interpelam em pro-
fundidade os autores dos projectos e os 
territórios. 

 • inclina-se a auscultar e debater as teorias 
e as práticas por detrás de cada projecto, 
incluindo as epistemologias explícitas e 
tácitas convocadas em cada caso que, 
eventualmente, poderão ser incoerentes 
entre si.

 • inclina-se, em ângulo agudo, a compreen-
der processos de pesquisa que envolvem 
trabalho de campo e se debatem com 
questões de síntese e com desafios de 
disseminação pública. Isto é, The Oblique 
Think Tank inclina-se para projectos que 
sejam desafios curatoriais.

 • inclina-se, potencialmente, a reunir quando 
detecte pesquisas oblíquas sobre territó-
rios complexos, ou caso se torne imperioso 
despoletar novos projectos.

THE OBLIQUE THINK TANK #2
HERITAGE, RUBBISH, FETISH? CURATING 
TERRITORIAL CONUNDRUMS

Dedicado ao tema Heritage, Rubbish, Fetish? 
Curating Territorial Conundrums, o leitmotiv 
do TOTT#2 é pensar colectivamente estra-
tégias e tácticas para intervir em territórios 

e espaços pós-industriais tendo por objecto 
concreto e agregador a encosta esquecida do 
Freixo, no Porto Oriental. No Freixo, situa-se a 
icónica Central Termo Eléctrica abandonada, 
os terrenos sob as linhas dos caminhos de 
ferro, habitação em ilhas pobres e uma pérola 
abandonada, a casa de Aurélio da Paz dos 
Reis e os seus viveiros da Flora Portuense. 
É relevante considerar que Paz dos Reis foi 
presidente do Ateneu, vice-presidente do 
Município. Neste think tank, nos 150 anos do 
Clube, visitamos como herança da sua vida, o 
lugar da casa e o viveiro.

Falar de herança cultural — na língua 
inglesa o termo heritage engloba a herança 
e o património — levanta questões de valori-
zação e de desvalorização. As existências são 
por vezes consideradas património inaliená-
vel, outras tratadas como refugo, ou desva-
lorizadas como simples fetiche nostálgico 
de alguns humanistas. Há uma tensão entre 
interesses divergentes pelo que a curadoria 
de territórios convolutos implica abordagens 
delicadas, críticas e subtis que possam reve-
lar e despoletar novas dinâmicas. 

Levantam-se diversas questões: Como 
cuidar e intervir neste emaranhado territorial? 
Falamos de património, de remanescente, ou 
de excedente a eliminar? Quem o habita, o 
imagina e sobre ele especula? Conhecemos 
a potência dos novos projectos, deixamo-nos 
seduzir pela nostalgia? Será esta transgénica 
natureza-cultura uma nova vida da encosta? 
Que limites, propriedades/proprietários, apro-
priações e usos? O que desejamos em 2022?

O encontro reúne um grupo amplo de 
autores e investigadores com trabalho reali-
zado sobre vários lugares convolutos — acadé-
micos, artistas, arquitectos, paisagistas, histo-
riadores, arqueólogos, geógrafos, curadores, 
activistas, e outros agentes culturais, convo-
cando também a participação pública através 
de inscrição/carta de motivação. O programa 
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exemplares completos nem qualquer edifício 
da zona classificado como monumento nacio-
nal ou como de interesse municipal. Falamos 
de património, de remanescente, ou de exce-
dente a eliminar? Como cuidar e intervir neste 
emaranhado territorial? O arqueólogo Sérgio 
Pereira, mentor das Invasões Fotográficas de 
dezenas de edifícios industriais, apela à orga-
nização colectiva e à vontade política para o 
tema “Arqueologia industrial, entre acção e 
vontade”. 

Continuando o recorte em volta do grande 
vazio no epicentro do Freixo, aquele da Central 
Termo Eléctrica, Maria da Luz Sampaio, histo-
riadora e museóloga da indústria, conta a his-
tória dos seus vazios. Quem os habita, ima-
gina e sobre eles especula? Hoje, através dos 
Fragmentos vazios na rua do Freixo podemos 
compreender a estrutura da zona oriental da 
cidade, da industrialização e a desindustriali-
zação que ocorreu. Os vazios de podem ainda 
ser contados por trabalhadores e antigos 
moradores — o seu arquivo vivo — que permi-
tem recompor o espaço e humanizar os seus 
vazios.

As histórias do edifício da Central Ter-
moeléctrica e do seu recinto são contadas por 
Carmen Estima, olhando à especulação imobi-
liária e aos planos urbanísticos para o complexo 
ao longo das últimas décadas. Conhecemos a 
potência dos novos projectos, deixamo-nos 
seduzir pela nostalgia? Ao conhecer os planos 
em debate acompanhamos as tensões entre 
os planos de urbanização com habitação de 
classe média alta (e vistas de rio) e a ausên-
cia de protecção patrimonial dos vestígios. A 
arquitectura, a história e a arqueologia não 
puderam ainda abrir um debate que responda 
à questão: O que desejamos em 2022?

E porque sentimos que a perda daquela 
ruína nos reduz, será fetiche? A artista e inves-
tigadora Patrícia Azevedo Santos cria um con-
junto de delicados desenhos aos quais chama 
“Pastiche” — apresentados numa micro-expo-
sição na sala de leitura da Biblioteca — que 
colocam na superfície da lua a ruína da 
Central. Tal como os ilustradores científicos 
de astronomia recorriam ao artifício e à fanta-
sia para criar imagens — imaginar — a super-
fície lunar, em Pastiche vemos a ruína como 

também, na sua consequência se organizou 
em 2020 o Think Tank, olhando agora ao 
Porto.

A apresentação 5 novos fascículos da 
Editora Pierrot Le Fou, conduzida pelos edi-
tores Pedro Bandeira e Susana Lourenço, 
revelou trabalho fotográfico de 5 autores 
que olham o arruinamento e a degradação 
de materiais produzidos pelo homem, seja 
na arquitectura de autor, na paisagem trans-
génica ou nas viaturas, outrora aceleradas. 
Fascículos apresentados:

Maningue nice de Elisiário Miranda com 
texto de Pedro Bandeira. #15, 2019

Paraíso de Pedro Bandeira com texto de 
Susana Ventura. #16, 2019

Burning dinosaur bones de Pedro 
Magalhães com texto de Susana Lourenço 
Marques. #17, 2019 

Beautiful plateau de Francisco Varela 
com texto de Pedro Bandeira e Susana 
Lourenço Marques. #18, 2019

Anti monumentos de Elena Lacruz com 
texto de Inês Moreira. #19, 2019

No segundo dia do The Oblique Think 
Tank apresenta-se um conjunto de Short 
Talks num sub-programa designado: Frag-
mentos espaciais e materiais do Freixo. As 
Short-Talks apresentam-se como conversas 
breves, ágeis e programas como tentativas de 
estabelecer ligações para projectos futuros 
na/sobre a zona em análise. A sessão reúne 
projectos de investigação já concluídos sobre 
o Freixo e sobre a sua história — Carmen 
Estima e Maria da Luz Sampaio —, proces-
sos de pesquisa e de levantamento de ter-
reno — Pierre Oskam e Pedro Figueiredo. 
Destacam-se as novas encomendas de inves-
tigação especificamente pensadas para este 
Think Tank — Miguel Costa, Patrícia Azevedo 
Santos e Sérgio Pereira. 

Abrindo uma perspectiva sobre o territó-
rio e as suas contradições, entre tecnologia 
e abandono, o investigador holandês Pierre 
Oskam — paisagista — apresenta “Rethinking 
Landscape in the Anthropocene: approaching 
Freixo”. O que seria renaturalizar a Central 
Termo Eléctrica e deixá-la viver como uma 
nova natureza-cultura? Entre o trabalho de 
campo e a projecção de novos futuros, sugere 
olhar para a vida actual, presente e contradi-
tória dos remanescentes industriais, abraçan-
do-a como parte da condição presente. 

Seguindo para um lugar específico loca-
lizado na Rua do Barão de Nova Sintra, a 
história e o estado de ruína dos “Viveiros 
de Aurélio da Paz dos Reis” são-nos apre-
sentados pelo geógrafo Jorge Ricardo Pinto. 
Falamos de património, de remanescente, ou 
de excedente a eliminar? Outrora lugar de 
progresso técnico, é hoje um lugar nostálgico 
com alto potencial alegórico: os viveiros Flora 
Portuense e a casa de Aurélio da Paz dos Reis, 
pioneiro do cinema e da botânica decorativa, 
hoje em ruína e inteiramente tomados por 
plantas infestantes. Será esta transgénica 
natureza-cultura uma nova vida da encosta?

A vegetação invasora presente ao longo 
da encosta — como nos exemplos da Central 
Termo Eléctrica e da casa de Aurélio da Paz 
dos Reis — é uma forma de vida que merece 
ser conhecida e estudada. Em resposta ao 
convite, as “Histórias de Vegetação: refle-
xões e especulações sobre vegetação rude-
ral” são-nos apresentadas pelo investigador 
Miguel Costa através de múltiplos processos 
de pesquisa: da recolha de espécimes invaso-
ras, à reprodução e mapeamento dos tráfego 
global de espécies dos 5 continentes, desco-
brimos como a paisagem está marcada pelos 
processos coloniais globais, onde as espécies 
e os territórios se confundem e cruzam.

A história do edificado industrial remanes-
cente tem sido negligenciada, não restando 
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um alien na lua, ou a encosta do Freixo como 
superfície extra-terrestre.

O activismo urbano de revelação dos con-
trastes sociais e económicos no território, as 
suas tensões entre promotores e moradores e 
as contradições legais — como o hospital trans-
formado em hotel durante a construção—, é o 
trabalho contínuo que Pedro Figueiredo, arqui-
tecto e guia do piorio, desenvolve. Através de 
desenhos satíricos, visitas críticas e recolhas de 
informação sobre a cidade, o “O espaço urbano 
comum a Oriente: Campanhã” encerra o dia 
abrindo concretamente questões que, simulta-
neamente visíveis, carecem de debate público.

Página anterior: Mapa 
e quadro de análise ter-
ritorial produzido pelos 
integrantes do Grupo I: 
Almudena Martín, Flora 
Paim, Miguel Costa, 
Pedro Cunha, Pedro 
Figueiredo e Sérgio 
Pereira. Foto: João Lima. 

Nesta página: Mapa e 
quadro de análise ter-
ritorial produzido pelos 
integrantes do Grupo 
II: Ana Carvalhosa, Ana 
Lino, Bernardo, Claudia 
Figueiredo, Luis, Maria 
da Luz Sampaio, Susana 
Medina. Foto: João Lima. 

Mapa e quadro de análise 
territorial produzido pelos 
integrantes do Grupo 
III: Beatriz Takahashi, 
Mariana Morais, Martín 
Hernandez Molín, 
Maximino, Michael 
Aragão, Patricia Coelho. 
Foto: João Lima. 

O Workshop de Mapeamento colectivo 
dedicado ao Freixo com participantes do 
Think Tank e com convidados especialmente 
envolvidos na zona foi coordenado por Beatriz 
Duarte, segundo os Mapamentos Colectivos 
concebidos pelos Iconoclasistas. Com a par-
ticipação dos convidados especiais Cláudia 
Figueiredo e Ana Carvalhosa da companhia 
Circolando, a artista romena Bianca Stanea, 
a artista brasileira Flora Paim e a museóloga 
de engenharia Susana Medina, criam-se 3 
mapas que definem diferentes abordagens 
ao “problema”.

Coordenação Beatriz Duarte thespatialcluster + fbaup
Special guests Cláudia Figueiredo + Ana Carvalhosa circolando,  
Bianca Stanea artista, Flora Paim artista e Susana Medina museóloga feup, 
com os convidados e participantes no The Oblique Think Tank#2 

A Viagem ao Invisível
Luís Santiago Baptista arquitecto, 
curador, editor, esad.cr, 
u.lusófona & Maria Rita Pais 
arquitecta, professora, 
investigadora leau–u.lusófona

O Nuclear nos Urais 
Joana Rafael arquitecta, 
investigadora e professora, 
cegot, id+, niam

Seu Lixandre: narrativas 
de catação (de lixo) 

Verona Segantini professora e 
investigadora, eba-ufmg (brasil)

Lisboa, Capital do Nada 
Mário Caeiro curador,
investigador e professor esad.cr

Edifícios & Vestígios 
Inês Moreira  
arquitecta, curadora  
e investigadora, iha-nova/fcsh, 
thespatialcluster

18h30 
Pierrot Le Fou 

Apresentação de 5 novos fascículos 
pelos editores Pedro Bandeira  
e Susana Lourenço Marques.

Rethinking landscape in the  
Anthropocene: approaching Freixo 

Pierre Oskam landscape architect, 
researcher, lecturer, tu delft, 
id+ u.aveiro

Viveiros de Aurélio da Paz dos Reis 
Jorge Ricardo Pinto geógrafo  
e professor iscet

Histórias de Vegetação: reflexões 
e especulações sobre vegetação 
ruderal 

Miguel Costa arquitecto  
e professor fbaup

Arqueologia industrial, entre acção 
e vontade 

Sérgio Pereira arqueólogo, 
invasões fotográficas

Fragmentos vazios na rua do Freixo 
Maria da Luz Sampaio museóloga e 
investigadora, ihc-nova/fcsh

Central Termoeléctrica do Freixo 
Carmen Estima arquitecta, faup

Pastiche, micro-exposição 
Patrícia Azevedo Santos artista 

O espaço urbano comum a Oriente: 
Campanhã 

Pedro Figueiredo arquitecto,  
activista urbano, the worst tours

Debate!

FRAGMENTOS ESPACIAIS E MATERIAIS DO FREIXO · 14 FEV.

CONFERÊNCIAS

SHORT TALKS

WORKSHOP

MAPEAMENTO COLECTIVO DO FREIXO · 15 FEV.

PESQUISA E CURADORIA DE TERRITÓRIOS ABANDONADOS · 13 FEV. 
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ANA ROCHA (Porto, 1982) artista, programadora 
e mediadora cultural. Foi produtora, (acti-
vidade que por vezes mantém), é curadora, 
coreógrafa, performer, dramaturga e às vezes 
escritora, uma espécie de canivete suíço. Es-
tudou História da Arte, Arte Contemporânea e 
Artes Visuais, e tem formação em dança con-
temporânea/movimento, e práticas artísticas 
na área das artes performativas. Co-dirigiu e 
fundou a mezzanine. Foi membro de outras 
estruturas culturais tanto como artista como 
direcção. e colaborou na produção de diver-
sos festivais. Fez parte dos projectos interna-
cionais transloca e Tranzfabrik. Colaborou 
com o Uferstudios (2010/2011 — Berlim). 
Apresentou Fraud by Nature (Berlim/2012), 
Stabat Mater Furiosa (Porto/2017) e Ma-
nual da Falla (Porto/2019). Participou em 
projectos de: Fabienne Audéoud, Isabelle 
Schad, e colabora com Renan Martins Oli-
veira, Meg Stuart (Built to Last, Sketches/
Notebook, Hunter, TanzKongress’19, Casca-
de), Phillipe Quesne (Cascade), entre outros. 
Obteve a bolsa DanceWeb — Impulstanz’12. 

Concluiu o SPCP de Deborah Hay, “Dynamic” 
(2012). Faz mediação cultural e programa-
ção (tamanho M, XXAteneuXXI, Cultura em 
Expansão, To School Out of School/Colec-
tivos Pláka, TanzKongress’19). Foi sócia do 
Ateneu Comercial do Porto, colabora como 
consultora da estrutura de artes performati-
vas Sekoia, entre outras, e é co-fundadora da 
lavacura — associação cultural. Membro do 
núcleo Ação Cooperativista. 
www.mezzanine.pt 

INÊS MOREIRA (Porto, 1977) é arquitecta, cura-
dora e investigadora de Pós-Doutoramento na 
Nova/FCSH. Doutora em Curatorial Knowl-
edge (Goldsmiths College, University of Lon-
don, 2014), Mestre em Arquitectura e Cultura 
Urbana (Metropolis CCCB/UPC, Barcelona, 
2003) e Arquitecta (FAUP, 2001). Professora 
Auxiliar Convidada na FBAUP desde 2014. 
Co-editora do J-A Jornal Arquitectos des-
de 2015. Programadora de Arquitectura em 
Guimarães 2012 — Capital Europeia da Cul-
tura. A sua investigação explora arquitecturas 

ATENEU COMERCIAL DO PORTO localiza-se na Rua de Passos Manuel, 
numa das artérias principais na cidade do Porto e este ano, 2019, festeja 
o seu 150º aniversário. Anteriormente sediado na Rua do Sol, a união 
de algumas associações sem fins lucrativos e colectividades formadas 
por pequenos industriais, comerciantes e caixeiros viajantes portuenses 
instala-se no actual edifício de 1885. Desta forma aquela que era conhe-
cida como a Sociedade Nova Euterpe, deu origem ao actual Ateneu, a 29 
de Agosto de 1869. Cultura, Instrução e Recreio são as palavras-chave 
que podem ser lidas no primeiro patamar da escadaria monumental que 
nos dirige ao impressionante Salão Nobre. Esta instituição de cariz pri-
vado nasce e funciona com o intuito de promover actividades de foro 
cultural e lúdico constituindo um espaço que cimenta as relações e frui-
ção entre associados. Com um aspecto que nos remete para o ambiente 
dos antigos clubes ingleses, entre dança, jogo e conversação, o Ateneu 
Comercial do Porto é fiel depositário de obras artísticas e literárias de 
notória apreciação histórica não só para a cidade do Porto como para o 
próprio país. Esta casa foi testemunha de vários encontros com influên-
cia da ordem pública e política, sendo aqui refúgio para Almeida Garret 
ou o local onde se aclamou a Primeira República no Porto.

↑ Abertura do Programa
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CAConrad cresceu em Boyertown, na Pensil-
vânia, uma pequena cidade industrial com 
uma população de cerca de quatro mil pes-
soas e, na altura, um viveiro para o Ku Klux 
Klan. Mais tarde mudar-se-ia para Filadélfia 
onde foi recebido e integrou uma comunida-
de a que pertenciam artistas, drag queens 
e profissionais do sexo. CAConrad é o autor 
de nove livros de poesia e ensaios incluindo 
“The Book of Frank” (Wave Books, 2010), “A 
Beautiful Marsupial Afternoon” (Wave Books, 
2012), “ecodeviance” (Wave Books, 2014), 
e “While Standing in Line for Death” (Wave 
Books, 2017). Foi recipiente de bolsas da The 
Pew Foundation, da Lannan Foundation, da 
MadDowell Colony, do Headlands Center for 
Arts e do Banff Center for Arts and Creativity. 
CAConrad é hoje reconhecido como um dos 
mais singulares poetas da atualidade encon-
trando uma ressonância crescente entre a co-
munidade artística internacional. 
www.CAConrad.blogspot.com 

MOR DEMER é coreógrafa e performer. Mestre 
em Coreografia (‘exerce’, ICI-CCN/Mont-
pellier, França). Nasceu e foi criada na Kib-
butz Dvir (Israel). Formou- se com “Vertigo 
Dance Company” e P.O.R.C.H/ Ponderosa 
(Alemanha). O seu trabalho foi apresentado 
no Decemberdance 17 (Bruges); no Tanz-
tage Festival e Ponderosa, Dock11 (Berlim), 
frisheneingetroffen (Manhaim), no ICI-CCN 
(Montpellier) e no Be’erSheva (Israel) no Be’er 
Sheva’s Fringe Theater. A sua pesquisa cen-
tra-se entre narrativa e abstracção, e as tran-
sições existentes nessas paisagens. Colabora 
e é intérprete nos trabalhos de Tino Sehgal e 
Peter Pleyer. Desde 2016 faz parte da Dam-
aged Goods/Meg Stuart Cia. 

SANDRA NOETH é professora na HZT – Center for 
Dance (Berlim), desenvolve trabalho como 
curadora e dramaturga em contextos inde-
pendentes e institucionais internacionais. 
Sandra é especialista em ética e perspectivas 
politicas em relação a prática e teoria sobre o 
corpo; projectos mais recentes incidem sobre 

a intervenção das artes na experiência e rep-
resentação de corpos sobre violência estru-
tural assim como as intersecções do direito à 
integridade do corpo e o conceito de justiça 
estética. Como responsável de Dramaturgia e 
Pesquisa no Tanzquartier/Viena (2009-2014), 
desenvolveu uma série de pesquisa e projec-
tos sobre conceitos e práticas de responsab-
ilidade, religião e protesto em relação com o 
corpo e co-edições literárias sobre o mesmo 
tópico (‘Bodies of Evidence: Ethics, Aesthetics, 
and Politics of Movement’ – 2018, com G. Er-
tem, Passagen publishers; e a edição periódi-
ca ‘SCORES’ – 2010-16, com Tanzquartier 
Viena). A sua pesquisa de doutoramento tem 
como base a relação da experiência de frontei-
ra e colectivo no âmbito do trabalho artístico 
no Libano e Palestina (Resilient Bodies, Re-
sidual Effects: Artistic Articulations of Borders 
and Collectivity from Lebanon and Palestine’ 
(2019, transcript publishers). Como forma-
dora, tem vindo a trabalhar e colaborar com 
DOCH-Stockholm University of the Arts (des-
de 2012) e ashkal alwan HWP-program (Res-
ident Professor 2015-16), entre outros. 

THIAGO LIBERDADE (1983) artista visual, de-
signer gráfico e produtor cultural. Brasileiro 
atualmente residente em Portugal e licencian-
do de Design de Comunicação na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Debruça-se na esfera ética e cultural do seu 
trabalho como posicionamento importante 
na reconstrução do seu entorno. Desenvol-
veu, principalmente, trabalhos para a área da 
música e artes performativas, além de com-
por desde sua fundação, em 2012, a equipa 
do TREMA! Festival, até aos dias atuais.

JOANA & MARIANA são Joana Baptista Costa 
(Lisboa, 1982) e Mariana Leão (Paredes, 
1981). Designers gráficas com atelier pró-
prio no Porto desde 2008. Os seus trabalhos 
abrangem áreas do design editorial e de iden-
tidades gráficas, cruzando a prática de atelier 
com a pesquisa e a teoria do design.
www.joanaemariana.pt

em ruína, memórias colectivas, edifícios 
históricos abandonados e outros territóri-
os humanos, como as paisagens e espaços 
pós-industriais. Concebeu diversos projectos 
curatoriais investigativos em edifícios sim-
bólicos e abandonados dos quais se desta-
cam “Edifícios & Vestígios — projecto-ensaio 
sobre espaços pós-industriais”, na Fábrica 
ASA, Guimarães; “Materiality”, nos Estaleiros 
Navais de Gdansk; “Technical Unconscious”, 
na Cooperativa dos Pedreiros do Porto.  
www.inesmoreira.org 

HUGO CRUZ é Professor, Encenador e Programa-
dor Cultural. Co-fundador da PELE e Nóma-
da, Art & Public Space. Director Artístico 
do MEXE_Encontro Internacional de Arte e 
Comunidade e Mira_artes performativas, no 
Porto. Professor convidado em várias escolas 
e universidades nacionais e internacionais. 
Bolseiro de Doutoramento — Fundação Ciên-
cia e Tecnologia — Centro de Investigação e 
Intervenção Educativa — Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade 
do Porto com o tema “Processos artísticos de 
criação coletiva e participação cívica e políti-
ca: estudo de caso em Portugal e no Brasil no 
âmbito das práticas artísticas comunitárias”. 
Investigador no Centro de História de Arte 
e Investigação Artística — Universidade de 
Évora. Publica com frequência na área da 
“Criação artística e espaço público”, “Criação 
artística e participação” e “Práticas artísticas 
comunitárias”. Destaca-se a coordenação 
do livro “Arte e Comunidade” editado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

LUÍS VIEIRA CAMPOS (Porto, 1964) trabalha em 
cinema e audiovisual desde 1990 nas áreas 
de imagem, montagem, produção e real-
ização. Tem um bacharelato em Cine- Vídeo 
e um mestrado em Realização de Cinema e 
Televisão, ambos pela ESAP–Escola Superior 
Artística do Porto. É doutorando no Programa 
de Doutoramento em Arte dos Media da 
Universidade Lusófona do Porto. Colaborou 
com Madragoa Filmes, RTP–Radiotelevisão 

Portuguesa, Filmógrafo, LAP Filmes, Hélastre 
e Papaveronoir. Pertenceu aos quadros da 
Alfândega-Filmes e da Filmes Liberdade, da 
qual foi fundador em 2008. Realizou aDeus 
(2000), Quando eu Morrer (2006), Dia de Vis-
ita (2011), Bicicleta (2014), O Sapato (2017) e 
Geni (2018). É docente no Curso de Mestrado 
em Realização: Cinema e Televisão da ESAP- 
Escola Superior Artística do Porto. 

PEDRO ROCHA (Porto, 1973) é programador/
curador de música e de arte sonora residente 
no Porto. Tem mantido como principal ac-
tividade, desde 1997, a colaboração com a 
Fundação de Serralves onde é responsável, 
desde 2001, pela programação anual de 
música do Museu de Arte Contemporânea 
assim como do festival Serralves em Festa. 
Participa também na curadoria do programa 
O Museu Como Performance e foi co-pro-
gramador do festival de artes performati-
vas Trama. É, desde 2014, programador de 
música convidado do centro de arte Hangar 
Bicocca em Milão. Em 2017, participou na 
curadoria do programa de performances, 
conferências e livro Projeto P!/”Performance 
na Esfera Pública” e no programa de residên-
cias e intervenções artísticas na cidade do 
Porto, Out There. 

RODRIGO MALVAR é performer e artista sonoro 
membro fundador do Teatro do Frio, Nóma-
da — Arts and Public Space e docente convi-
dado na ESMAE onde desenvolve a pesquisa 
entre corpo/voz/mente/emoção. Curso de In-
terpretação na ESMAE, mestrado em Criação 
Artística Contemporânea na UA. Na sua 
pesquisa e da relação entre som/palavra e es-
paço/intérprete emerge o conceito de Drama 
Sonoro. Dirigiu recentemente eco, concerto 
para estrelas aka sound space shelter e 
oco. É artista associado da companhia de 
teatro físico sediada em Glasgow, Company 
of Wolves. Trabalha regularmente com o Mu-
seu do Douro onde sonicamente percebe a 
relação corpo-som-paisagem-ficção. 
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