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CONSELHO DE 
FUNDADORES 
Luís Braga da Cruz – Presidente 

1989
Estado Português 
A Boa Reguladora – Com. e Ind. de Relógios, Lda.
Airbus Industrie
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
António Brandão Miranda
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo S. Pinho, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A.
Banco Borges e Irmão, S.A.
Banco de Comércio e Indústria, S.A.
Banco Fonsecas & Burnay
Banco Internacional de Crédito, S.A.
Banco Nacional Ultramarino
Banco Português do Atlântico, E.P.
Banco Santander Totta, S.A.
BNP Paribas Factor – Inst. Financeira de Crédito S.A.
BPI – Banco Português de Investimento, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Chelding, Lda.
Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
Fábrica de Malhas Filobranca, S.A.
Fnac – Fábrica Nacional de Ar Condicionado
Fromageries Bel Portugal, S.A.
Fundação Luso-Americana
Grupo NORS
Grupo Salvador Caetano, S.A.
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Indústrias Têxteis Somelos, S.A.
João Vasco Marques Pinto
Jorge de Brito
Maconde SGPS., S.A.
Millennium BCP
Nestlé Portugal, S.A.
Polimaia, SGPS, S.A.
Produtos Sarcol, S.A.
RAR. – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
Rima, S.A.
Riopele, Têxteis, S.A.
Rolporto (Soleasing)
Santogal, SGPS, S.A.
Sociedade Com Tasso de Sousa – Automóveis, S.A.
Sociedade Têxtil A Flor do Campo, S.A.
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Têxteis Carlos Sousa, S.A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.
União de Bancos Portugueses, S.A.
Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Vera Lilian Cohen Espírito Santo Silva
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

FUNDADORES POR NATUREZA 
Árvore – Cooperativa de Atividades Artísticas, CRL
Associação Comercial do Porto
Associação Empresarial de Portugal
Câmara Municipal do Porto
Fundação Engenheiro António de Almeida
Universidade do Minho
Universidade do Porto

1994
AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A.
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana 

do Castelo, S.A.
Auchan Portugal Hipermercados, S.A.
Cerealis, SGPS, S.A.
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Crédito Predial Português, S.A.
Entreposto – Gestão e Participações, SGPS, S.A.
Europarque – Centro Económico e Cultural
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
Filinto Mota, SUCRS, S.A.
Francisco José Marques Pinto
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
JMA Felpos, S.A.
Joaquim Moutinho
Miguel Pais do Amaral
Mota – Engil, SGPS, S.A.
Novo Banco, S.A. 
Parque Expo 98, S.A.
Symington Family Estates
Vista Alegre Atlantis, S.A.

1995
Banco Finantia, S.A.
EDP – Electricidade de Portugal, S.A.
N. Quintas, SGPS, S.A.
Ocidental – Comp. Portuguesa de Seguros, S.A.
SAG Geste – Soluções Automóveis Glob., SGPS, S.A.

1996
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. (Petrogal – Petróleos de Portugal, S.A.)
GALP Energia, SGPS, S.A. (Transgás – Soc. Port. de Gás 

Natural, S.A.)
Mário Soares

1997
Edifer – Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.

1998
Banco BPI, S.A.
McKinsey & Company

1999
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
André Jordan
Banco Privado Português, S.A.
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
Bosch Termotecnologia, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
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CTT – Correios de Portugal, S.A.
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
Ericsson Telecomunicações, Lda.
Ramada Aços, S.A.
Fernando Simão, SGPS, S.A.
JBT – Tecidos, S.A.
Maria Cândida e Rui Sousa Morais
NOS, SGPS, S.A.
Pedro Almeida Freitas
Pharol, SGPS, S.A.
Portgás – Soc. de Prod. e Distribuição de Gás, S.A.
Rumape, SGPS, S.A.
SIC – Soc. Independente de Comunicação, S.A.
STCP – Soc. de Transportes Colectivos do Porto, S.A.

2000
Águas do Norte, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

2001
Euronext Lisbon – SGMR, S.A.
Metro do Porto, S.A.
Montepio Geral
Portucel – Empresa Prod. de Pasta e Papel, S.A.

2002
ASA Editores II, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Inditex, S.A. (Zara Portugal)
Siemens, S.A.
Somague, SGPS, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

2003
Álvaro Siza
El Corte Inglés, S.A.
João Rendeiro
Refrige – Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A.
SCC – Sociedade Central de Cervejas, S.A.
Teresa Patrício Gouveia

2004
Martifer – Construções Metalomecânicas, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

2005
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, S.A.
João Gonçalves
Jorge Sampaio
José Berardo
Prosegur 
SAP Portugal
Varzim-Sol – Turismo, Jogo, Animação, S.A.

2006
Adalberto Neiva de Oliveira
Câmara Municipal de Matosinhos

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
JVC – Holding, SGPS, S.A.
Norprint – Artes Gráficas, S.A.
Tabaqueira, S.A.

2007
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Associação Nacional das Farmácias
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de S. João da Madeira
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Santo Tirso
Câmara Municipal de Vila do Conde
Gestifute, S.A.
Grupo Media Capital
Imatosgil – Investimentos, SGPS, S.A.
J. Soares Correia, S.A.
José Paulo Fernandes
Manoel de Oliveira 
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Assoc.

2008
Agustina Bessa-Luís
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de Viseu
Inter IKEA Centre Portugal, S.A.
McCann Erickson, Portugal, Publicidade, Lda.
Sovena Group – SGPS, S.A.

2009
BA Vidro, S.A.
Câmara Municipal de Viana do Castelo
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Maria Antónia Pinto de Azevedo Mascarenhas

2010
Câmara Municipal de Ponta Delgada
CPCIS – C. Port. de Computadores, Informática e Sistemas, S.A.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, Soc. Advogados
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.

2011 
Câmara Municipal de Barcelos 
Grupo Simoldes
M. Couto Alves, S.A. 
Robert Frederick Illing 
Santa Casa Misericórdia do Porto

2012
Porto Editora

2013
Carlos Moreira da Silva e Fernanda Arrepia

2014 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 
Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço F.P.T., S.A. 
Luís Valente de Oliveira 
Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 
Paulo Pimenta 
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Polopique – Comércio, Indústria e Confeções, S.A. 
Sakthi Portugal, S.A.

2015 
António Gomes de Pinho
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
Câmara Municipal de Braga
Câmara Municipal da Maia
CEiiA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria 

Automóvel
Luís Braga da Cruz

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO*
Ana Pinho
Presidente
Manuel Cavaleiro Brandão
Vice-Presidente
Manuel Ferreira da Silva
Vice-Presidente
Isabel Pires de Lima
Vice-Presidente
Vera Pires Coelho
Carlos Moreira da Silva
António Pires de Lima
José Pacheco Pereira 
Pedro Pina 

*Membros por ordem de entrada no Conselho de 
Administração

COMISSÃO 
EXECUTIVA
Ana Pinho
Presidente
Manuel Ferreira da Silva
Isabel Pires de Lima

CONSELHO FISCAL
Amílcar Pires Salgado 
Presidente
Adalberto Neiva de Oliveira
Vogal
Ernst & Young Audit & Associados - Sroc. S.A.
Representado por: Rui Manuel da Cunha Vieira
Vogal

APOIO 
INSTITUCIONAL

APOIO A 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS
Câmara Municipal do Porto
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OS NOSSOS 
MECENAS 
MECENAS EXCLUSIVO DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
MECENAS EXCLUSIVO DE UMA EXPOSIÇÃO ANUAL
MECENAS DO “SERRALVES EM FESTA!”

PATROCINADOR DO “SERRALVES EM FESTA!”
PATROCINADOR DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS

MECENAS DO PROJETO SONAE//SERRALVES

MECENAS DE UMA EXPOSIÇÃO ANUAL

MECENAS EXCLUSIVO DO PARQUE DE SERRALVES

MECENAS DO PRÉMIO NOVO BANCO REVELAÇÃO

OUTROS MECENAS 
MECENAS DE UMA EXPOSIÇÃO ANUAL

FUNDADORES 
PATRONO*
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana 
do Castelo, S.A.
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo S. Pinho, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Associação Comercial do Porto 
Auchan Portugal Hipermercados, S.A.
BA Vidro, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Ovar
Cerealis, SGPS, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. 
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Grupo NORS
Grupo Salvador Caetano, S.A.
Grupo Simoldes
Ibersol, SGPS, S.A.
Inditex, S.A. 
João Vasco Marques Pinto
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados
Mota - Engil, SGPS, S.A.
NOS, SGPS, S.A.
Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Porto Editora
RAR – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
Ramada Aços, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Riopele, Têxteis, S.A.
Robert Frederick Illing 
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Symington Family Estates
Tabaqueira, S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

* Fundadores que contribuíram para o Fundo Anual da 
Fundação de Serralves em 2015.
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O ano de 2016 foi um período excecional na vida da 
Fundação de Serralves. Com uma programação intensa 
e ambiciosa em todas as suas áreas de atuação, Serralves 
consolidou-se como uma instituição de referência e de ex-
celência, descentralizada e aberta ao mundo, produtora de 
pensamento e de reflexão, ao serviço de todos os públicos.

No Museu de Serralves realizaram-se muitas exposições 
de artistas portugueses e estrangeiros que permitiram a 
milhares de visitantes conhecer várias dimensões do que 
de melhor se faz no domínio da arte contemporânea, quer 
em Portugal quer no mundo. Exemplos disso mesmo são 
a magnífica exposição da Coleção Sonnabend, que reuniu 
obras de alguns dos mais importantes artistas da arte ame-
ricana e europeia da segunda metade do século XX, mas 
também as exposições de Wolfgang Tillmans, Liam Gillick, 
Haegue Yang e Michael Krebber, artistas incontornáveis na 
cena artística contemporânea internacional. Foram ainda 
mostradas as obras de grandes artistas portugueses como 
Pedro Cabrita Reis, Leonor Antunes, Julião Sarmento e 
Alberto Carneiro, entre outros, reunidos na grande expo-
sição “Conversas, Arte Portuguesa Recente na Coleção de 
Serralves”; e de artistas mais emergentes como Mariana 
Caló e Francisco Queimadela ou Andreia Santana, a vence-
dora do Prémio Novo Banco Revelação 2016.

A Casa de Serralves recebeu a tão aguardada exposição da 
Coleção Joan Miró, que permitiu ao nosso vasto público 
testemunhar a genialidade da obra do artista catalão e a 
forma coerente e sóbria como as suas obras se integram na 
belíssima arquitetura da Casa, num excecional projeto ex-
positivo criado por Álvaro Siza Vieira.

Siza Vieira foi também objeto de uma exposição na 
Biblioteca de Serralves que apresentou pela primeira vez ao 
público uma série de projetos que integram o recente depósi-
to na Fundação de 40 arquivos deste arquiteto e que sublinha 
o papel determinante que tem a relação da arquitetura com a 
arte contemporânea, na estratégia de Serralves.

Mas é nossa profunda convicção que a missão de Serralves 
deve estender-se para além dos nossos muros. Essa pers-
petiva de descentralização, que esteve na primeira linha 
das orientações da Fundação para 2016, com o objetivo de 
tornar a arte contemporânea acessível a todos, deu origem 
à realização de 12 exposições da Coleção de Serralves em 
autarquias por todo o país: Barcelos, Matosinhos, Viana do 
Castelo, Maia, Viseu, São João da Madeira, Ponta Delgada, 
Santo Tirso, Oliveira de Azeméis, Castelo Branco, Braga e 
Faro. De referir que em 2015, tinham sido realizadas apenas 
4 destas exposições.

Serralves organizou também exposições da Coleção em 
importantes instituições parceiras da cidade do Porto, 
nomeadamente a exposição de uma obra da artista polaca 
Monika Sosnowska no palácio da Bolsa e de uma obra de 
Pedro Cabrita Reis ao Museu da Misericórdia do Porto, num 
feliz modelo de cooperação que queremos continuar.

Ainda neste eixo de descentralização, Serralves levou a 
cabo importantes iniciativas fora de Portugal - a exposição 

de Helena Almeida viajou até ao Museu Jeu de Paume, 
em Paris,e ao Wiels, Centro de Arte Contemporânea de 
Bruxelas, num trabalho continuado de internacionaliza-
ção e de desenvolvimento de laços com relevantes museus 
de todo o mundo.

No que respeita às Artes Performativas, recebemos gran-
des nomes da Dança contemporânea, como o britânico 
Michael Clark, o norte americano Trajal Harrel e a por-
tuguesa Vera Mantero. Na Performance, é de destacar 
a segunda edição de “O Museu como Performance”, um 
fim-de-semana de programação intensiva e abrangen-
te a várias disciplinas artísticas. Na Música, Serralves 
celebrou em 2016 o 25º aniversário do Jazz no Parque e 
apresentou ainda vários nomes na vanguarda da cena mu-
sical contemporânea, como Arnold Dreyblatt e Catherine 
Christer Hennix. O Cinema marcou presença em Serralves, 
com uma grande retrospetiva do realizador Edgar Pêra, por 
ocasião dos seus 30 anos de carreira, que será apresentada 
em janeiro de 2017 em Torres Vedras.

O Serviço Educativo de Serralves continuou a receber 
milhares de crianças e jovens de todo o país e a proporcio-
nar-lhes programas de excelência no domínio das Artes e 
do Ambiente. Um dos pontos altos a este nível é o Projeto 
Anual com Escolas, que todos os anos envolve dezenas 
de instituições e centenas de alunos de todos os níveis de 
ensino, do pré-escolar ao secundário e culmina com uma 
exposição de trabalhos no Museu de Serralves. Este progra-
ma será continuado em 2017.

Na área da educação de adultos, o Serviço Educativo 
de Serralves organizou uma série de conferências com 
grandes nomes da curadoria e gestão cultural dos quais 
destaco Sir Nicholas Serota, diretor da Tate Art Museums 
and Galleries e ainda Hans Ulrich Obrist, o curador mais 
conhecido do mundo, diretor da Serpentine Galleries em 
Londres e recentemente considerado pela revista britânica 
ArtReview como a pessoa mais influente do mundo da arte.

O Projeto Intergeracional ‘Tenho 25 anos’, envolvendo ido-
sos e crianças desfavorecidas, que anualmente realizamos 
em parceria com a Câmara Municipal do Porto, é outra das 
ações que terá continuidade e um dos exemplos da crescen-
te importância que damos à área da inclusão social, 

No campo da ref lexão, é também importante realçar as 
Conferências Portugal 2030 que entre muitos outros ora-
dores, portugueses e estrangeiros, trouxeram a Serralves 
António Guterres e Durão Barroso para uma reflexão infor-
mada e crítica sobre o futuro de Portugal e do mundo.

O Parque de Serralves, com os seus 18 ha de espaços ini-
mitáveis, é talvez a maior demonstração do permanente 
compromisso de Serralves com a valorização do seu pa-
trimónio, edificado, mas também natural. Permanecendo 
uma referência singular no universo de jardins históricos 
internacionais, o Parque é também palco privilegiado de 
aprendizagens, de estudo e de investigação. Mas é também 
um local de fruição para os seus milhares de visitantes. 
Pela segunda vez, Serralves organizou a iniciativa ‘Há Luz 
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no Parque’, que permitiu um novo olhar sobre este espaço, 
artisticamente iluminado nas noites de Verão.

No que respeita às iniciativas no âmbito do Parque, é tam-
bém de destacar a importante conferência internacional 
realizada sobre o efeito das grandes exposições internacio-
nais nos jardins e paisagem urbana e o acolhimento na Casa 
de Serralves da XXI exposição de camélias do Porto.

Os grandes eventos a que Serralves já habituou o público 
reforçaram em 2016 o seu espírito aberto e agregador. O 
Bioblitz, uma inventariação relâmpago de espécies de ani-
mais e plantas do Parque de Serralves, alargou o número 
de dias em que se realiza, passando de dois para sete, com 
cinco dias dedicados em exclusivo às escolas.

O Serralves em Festa, o maior evento da cultura contem-
porânea em Portugal e um dos maiores da Europa, bateu em 
2016 todos os recordes de afluência de público, recebendo 
mais de 161.000 visitantes nas suas quarenta horas de du-
ração ininterrupta. Trouxe a todos os espaços de Serralves 
concertos, espetáculos de dança, circo, teatro, cinema, ex-
posições, oficinas e visitas guiadas, apresentando dezenas 
de artistas de todo o mundo.

Também a Festa do Outono registou um crescimento ex-
ponencial de afluência. Ao longo de dois dias, foram mais 
de 50.000 os visitantes que puderam celebrar, em família, a 
chegada da nova estação.

Um dos maiores motivos de confiança e de esperança no 
futuro para a Fundação de Serralves é o número de visi-
tantes que tem crescido de forma consistente nos últimos 
anos. Em 2016, esse crescimento foi especialmente impres-
sivo, largamente ultrapassando o número de visitantes de 
2015, quer no que diz respeito aos nacionais vindos de todo 
o território, quer no que toca ao nível de estrangeiros.

Desta forma, encaramos com grande esperança e otimismo 
o ano de 2017. Será um ano de novos e grandes desafios 
mas também de consolidação de um percurso pautado pela 
capacidade de agregar pessoas e recursos, pelo exemplo de 
independência, pela qualidade de um projeto nacional de 
âmbito internacional e pela missão de serviço público que 
nos anima. 

Serralves quer continuar a ser uma instituição ímpar em 
Portugal, pela sua dinâmica promoção das artes e da cultura 
contemporânea. 

No Museu, prosseguiremos a nossa estratégia de apresen-
tar a arte portuguesa em contexto internacional. 2017 será 
palco de exposições da obra dos extraordinários artistas 
internacionais, Philippe Parreno e Julie Mehretu, mas 
também de artistas Portugueses consagrados, como Jorge 
Pinheiro – num interessante modelo, em que Pedro Cabrita 
Reis será o curador e Eduardo Souto Moura o autor do pro-
jeto expositivo -, ou emergentes como Ana Manso. 

Recentemente, Sir Nicholas Serota afirmou, em Serralves, 
que “a coleção é a alma de um Museu” e esta afirmação não 

poderia estar mais de acordo com a nossa visão sobre o papel 
da Coleção de Serralves. Este vai ser o nosso grande foco 
em 2017. A partir deste valioso e diferenciador ativo, serão 
desenvolvidas importantes exposições no Museu e por todo 
o país cumprindo o nosso compromisso de tornar a Coleção 
acessível a um público cada vez maior e mais diversificado. 
No Museu está programada a ocupação permanente de um 
espaço dedicado à Coleção. No país temos o objetivo de 
alcançar as duas dezenas de exposições itinerantes, reali-
zadas em parceria com as Câmaras Municipais Fundadoras 
de Serralves. A apresentação de obras da Coleção em impor-
tantes espaços públicos da cidade do Porto, como o Palácio 
da Bolsa e o Museu da Misericórdia do Porto é também uma 
linha de trabalho que terá continuidade.

Outro grande objetivo é o reforço da internacionaliza-
ção. Propomos fazê-lo, trazendo cada vez mais visitantes 
estrangeiros ao nosso espaço e aumentando a expressão 
internacional de Serralves através da realização de impor-
tantes iniciativas, dentro e fora de Serralves - exposição da 
Bienal de São Paulo, que voltamos a mostrar em 2017 mas, 
desta feita, num projeto bastante mais ambicioso, que ocu-
pará diferentes locais do Parque e do Museu de Serralves, 
cumprindo simultaneamente outro dos nossos objetivos 
que é o de apresentar importantes projetos de interliga-
ção entre estes dois extraordinários ativos; a exposição 
da artista Helena Almeida continuará a ser mostrada em 
Museus internacionais de referência, estando confirmada a 
sua exibição no IVAM de Valência, em Espanha-, a proximi-
dade com instituições e públicos espanhóis criada através 
da exposição da Coleção Miró possibilitará a Serralves a 
criação de programas de relacionamento ibérico ainda mais 
intensos e diferenciadores; Serralves irá novamente até aos 
Estados Unidos, apresentando a exposição da artista Monir 
Shahroudy Farmanfamaian no Chrysler Museum of Art, em 
Virgínia, Carolina do Norte.

Quanto ao Parque, continuarão as ações de conservação 
da paisagem classificada de Serralves, fundamentais para a 
preservação da sua identidade histórica. 

Serão apresentadas, em parceria com o CIBIO-InBio, gran-
des conferências em torno da proteção e conservação da 
natureza; as iniciativas no domínio da Biodiversidade, do 
Ambiente e da Investigação associadas a grandes ações 
de ativação do espaço e seus conteúdos únicos, como o 
BioBlitz, Há Luz no Parque ou a Festa do Outono, permitirão 
manter uma contínua atividade e vivência pedagógica em 
toda a extensão do Parque. De destacar também os impor-
tantes desenvolvimentos que acontecerão na plataforma 
online de exploração da fauna e flora do Parque, através de 
novas aplicações móveis.

Igualmente importante serão as medidas de conservação e 
valorização do Parque que, em 2017, serão realizadas, quer 
ao nível do património vegetal e animal, quer ao nível do 
património edificado. 

A Educação continuará a ser uma preocupação central na 
atividade da Fundação de Serralves. Apesar do já muito 
elevado número e origem diversificada dos participantes 
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nas atividades do serviço, é nosso objetivo atrair cada vez 
mais pessoas e continuar a diversificar a sua origem, pois 
entendemos que Serralves tem um importante papel a 
desempenhar na criação de hábitos culturais e no desen-
volvimento do pensamento crítico e criativo das gerações 
atuais e futuras.

Serralves não esquece aqueles com os quais se cruza a sua 
história; por isso em 2017 manteremos muito presentes as 
obras do Arquiteto Álvaro Siza Vieira e do Mestre Manoel 
de Oliveira. Álvaro Siza terá, uma vez mais, uma muito 
relevante exposição no Museu de Serralves; e Manoel de 
Oliveira será tema para um ciclo de cinema antecipando a 
criação da Casa de Cinema com o seu nome.

No próximo ano continuaremos as iniciativas de grande 
público – o Serralves em Festa, a Festa do Outono e o 
BioBlitz, com o objetivo de que Serralves continue a ser 
próxima, aberta e inclusiva; algumas alterações serão in-
troduzidas na organização e programação destes eventos, 
envolvendo cada vez mais parceiros portugueses e estran-
geiras na sua realização. 

Em 2017, inúmeras outras iniciativas serão apresentadas, 
em diversas áreas – relevantes exposições da coleção de 
livros de artista de Serralves, artes performativas, edições, 
reflexões críticas sobre a sociedade contemporânea, indús-
trias criativas (de onde se destaca a continuação do Prémio 
Nacional das Indústrias Criativas Super Bock Serralves, rea-
lizado em parceria com a Unicer).

A par com esta intensa atividade, Serralves continuará a 
prosseguir o seu caminho de sustentabilidade económica 
e financeira. O constante esforço de angariação de fundos, 
baseado no crescente reconhecimento da Fundação, em 
simultâneo com o desenvolvimento de um conjunto vasto 
de negócios, tem como objetivo alcançar um equilibrado 
volume de receitas. Em 2017, daremos um especial enfoque 
à área do Turismo, que pretendemos potenciar. 

Continuaremos também a trabalhar de forma intensa a área da 
comunicação e divulgação, por forma a tornarmos as nossas ati-
vidades ainda mais visíveis a nível nacional e internacional.

O caminho de Serralves faz-se da congregação de vontades, 
de forças e de trabalho. Sempre assim foi e assim continua-
rá a ser. Cumpre-me assim agradecer ao Estado Português, 
à Câmara do Porto e restantes Câmaras Fundadoras, aos 
nossos Grandes Mecenas - o BPI, a Unicer, a Sonae, a EDP, 
a Sovena, o Novo Banco e a La Caixa Foundation. Aos 
Patronos – que anualmente contribuem - aos Fundadores 
e à CCDR-n, pelo seu importante apoio. Sem eles, o projeto 
de Serralves não poderia avançar. É nossa ambição garantir 
que todos possam continuar a contribuir para o sucesso 
de Serralves, não apenas através da concessão de meios 
financeiros, mas também tornando-se mais próximos e 
cúmplices da instituição. Porque Serralves é de todos e des-
ta cumplicidade sairá, certamente, mais fortalecida.

Agradeço também a todos os outros parceiros de Serralves, 
aos participantes no programa de voluntariado, à equipa da 

Fundação e aos meus colegas do Conselho de Administração. 
Todos, em conjunto, permitem que Serralves se proponha 
prosseguir o caminho de sucesso que percorreu até aqui, pro-
curando fazer cada vez mais e melhor.

Dirijo uma última palavra a quem é a razão da nossa exis-
tência: o público. O entusiasmo com que, dentro e fora de 
Portugal, acolhe as nossas iniciativas é para nós a maior 
recompensa. Esperamos que assim continue a acontecer no 
ano de 2017.

Ana Pinho
Presidente
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MISSÃO
Estimular o interesse e o conhecimento de públicos de di-
ferentes origens e idades pela Arte Contemporânea, pela 
Arquitetura, pela Paisagem e por temas críticos para a socie-
dade e seu futuro, fazendo-o de forma integrada com base 
num conjunto patrimonial de exceção, no qual se destacam o 
Museu de Arte Contemporânea, a Casa e o Parque. 

VISÃO
Ser um polo de referência e um centro de conhecimento, em 
Portugal e no Mundo, nos domínios da Arte Contemporânea, 
Arquitetura, Paisagem e temas críticos para a sociedade e seu 
futuro, promovendo a diversidade da oferta cultural através de 
uma intervenção inovadora que, de forma sustentada, atraia 
públicos diversificados e induza o apoio da Comunidade. 
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O PROGRAMA 
ARTÍSTICO
PANORAMA
Por Suzanne Cotter, Diretora do Museu

Temos o prazer de apresentar o programa artístico do Museu 
de Serralves para 2017. Este programa engloba exposições, 
apresentações de obras, performance, cinema, publicações e 
atividades educativas. O Museu prossegue o objetivo de ser a 
instituição de referência na arte contemporânea multidisci-
plinar em Portugal, abrangendo dos artistas estabelecidos aos 
emergentes. No cerne está a visão, inovação e ambição para 
fornecer aos nossos muitos públicos e comunidades arte e 
cultura de qualidade sob a perspetiva nacional, internacional 
e transnacional. Sublinhando o contexto arquitetónico único 
de Serralves que engloba o Museu, a Casa e o Parque, o pro-
grama tem também por objetivo alcançar públicos além dos 
limites de Serralves através de exposições itinerantes nacio-
nais e atividades dirigidas à comunidade e, através das nossas 
colaborações internacionais, contribuir para os debates e dis-
cussões artísticas mais relevantes a nível global.

O programa deste ano reforça esta perspetiva com as exposições 
monográficas mais importantes dedicadas ao artista francês 
Philippe Parreno, à artista afro-americana Julie Mehretu, e 
ao pintor e escultor português Jorge Pinheiro. A exposição 
de Philippe Parreno ocupa todas as galerias, transformando 
o Museu numa experiência cinemática em que os espaços e a 
arquitetura ganham vida em sincronia cinética. No seguimento 
das apresentações ambientais espetaculares do artista em Paris, 
Nova Iorque, Milão e Londres, a exposição em Serralves conti-
nua a linha de programação que coloca formas visionárias de 
arte em diálogo com a arquitetura singular do Museu. 

O Museu oferece um contexto excecional onde apresentar a 
exposição retrospetiva de Julie Mehretu composta por pinturas 
e desenhos. Organizada em conjunto com a Fundação Botin de 
Santander, a exposição destaca uma das mais proeminentes 
pintoras contemporâneas e a poderosa utilização do meio para 
exprimir a sobreposição complexa de realidades contemporâ-
neas no mundo globalizado. A exposição de Mehretu reflete o 
empenhamento do museu na divulgação do trabalho das mais 
relevantes mulheres artistas do nosso tempo.  

A exposição dedicada à obra de Jorge Pinheiro, comissariada 
pelo também artista Pedro Cabrita Reis, acrescenta uma nova 
dimensão àquilo que pensamos ser a organização de uma 
exposição. Homenagem de um artista a outro artista, a exposi-
ção de um dos artistas portugueses mais profundos da geração 
posterior à década de 1960 oferece uma perspetiva abrangente 
para as gerações mais jovens, e é um contributo adicional para 
a missão do Museu de promover uma nova perceção e investi-
gação sobre a arte contemporânea e os seus artistas neste país.

Para além de reconhecer os artistas já estabelecidos, o Museu 
promove vozes e formas novas e emergentes na arte feita nos 
dias de hoje através de uma série de Projetos Contemporâneos. 

Iniciada em 2013, esta parte vital do nosso programa permi-
te-nos apresentar ao público mais vasto a obra de artistas que 
consideramos estarem entre os mais relevantes dos nossos 
dias. Este ano apresentamos a obra da jovem pintora portu-
guesa Ana Manso e do artista catalão a viver no Brasil Daniel 
Steegman em duas fascinantes novas mostras no espaço da 
Galeria Contemporânea e no Museu.

As atividades dedicadas à Coleção de Serralves são centrais ao 
programa. Em 2017, a Coleção será uma presença permanente 
e visível nas galerias do Museu, com a primeira de uma série de 
exposições dedicada a “Novas Direções”. Esta mostra marca um 
novo momento de maturidade na história do Museu e oferece 
aos visitantes portugueses e estrangeiros a oportunidade de 
descobrir e explorar a Coleção em amplitude e profundidade. 

A coleção vai ser objeto de atenção adicional, complemen-
tando o rico programa de itinerâncias que leva exposições 
da Coleção a municípios de todo o país. Um dos centros das 
exposições especiais preparadas para as galerias do Museu 
continua a ser a coleção de edições e livros de artistas de 
Serralves. Todas estas iniciativas são apoiadas por um pro-
grama de publicações produzidas pelo Museu. Este ano, 
anunciamos um novo volume na série sobre a Coleção, assim 
como um programa ambicioso de catálogos de exposição. 

Em 2017 reforçamos o contexto excecional do Museu de 
Serralves na sua relação com a Casa e o Parque com um progra-
ma específico ao longo do ano, iniciando-se com a exposição no 
Parque durante o verão da primeira parte da 32ª Bienal de São 
Paulo. A exposição da Bienal, resultante da renovada colabora-
ção com a Fundação da Bienal de São Paulo, desenvolver-se-á 
durante o outono numa mostra concebida para o Museu.

Durante o verão, iremos inaugurar a nossa terceira exposição 
anual na Casa com o artista residente em Nova Iorque Nick 
Mauss, combinando múltiplos media, da pintura e desenho à 
coreografia e à dança. Também damos uma nova perspetiva 
ao programa de esculturas no Parque com a instalação de uma 
nova obra de Angela Bulloch, artista britânica residente em 
Berlim e Lisboa.

Durante o ano, o compromisso do Museu com a arquitetura 
reflete-se numa exposição dedicada ao projeto de Álvaro 
Siza e Juan Domingo Santos para o Alhambra, em Espanha. 
Resultado da colaboração com o Vitra Design Museum, em 
Riehen, e o Aga Khan Museum em Toronto, a exposição é mais 
uma prova da ligação de Serralves à obra de Siza.

Continuando a explorar a relação entre a arte contemporânea e 
arquitetura, apresentamos uma exposição sobre a influência da 
arquitetura na prática escultórica do artista americano Gordon 
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Matta-Clark, usando o arquivo pessoal do artista existente na 
coleção do Canadian Centre for Architecture, em Montreal.

Ao longo do ano, o programa artístico expande-se internacio-
nalmente com a exposição “Helena Almeida” a continuar a 
itinerância europeia no Insitut Valenciá d´Art Modern (IVAM), 
e a exposição “Monir Shahroudy Farmanfarmaian. Obras em 
espelho e desenhos”, originalmente concebida por Serralves 
e posteriormente apresentada no Solomon R. Guggenheim 
Museum, Nova Iorque, a ser apresentada em versão reduzida no 
Chrysler Museum of Art em Virgínia, Carolina do Norte, EUA.

Durante o ano de 2017 o nosso programa de música e dança 
contemporânea distingue Serralves na sua transdisciplinari-
dade como uma das principais instituições contemporâneas 
que trabalham na área da performance. Entre os vários des-
taques para este ano conta-se Dias da Dança, organizado em 
colaboração com a Câmara Municipal do Porto, a 3ª edição 
de Museu Como Performance, e a estreia em Portugal das 
históricas obras coreográficas da artista, coreografa e cineas-
ta seminal Yvonne Rainer, organizada em colaboração com 
Performer, Nova Iorque.  Na música, salientamos a estreita 
relação entre a música e as artes visuais. Destaca-se a parceria 
entre o compositor David Grubbs e a escultora Angela Bulloch 
para apresentar o teatro rock visual, “The Wired Salutation”.

Subjacente a tudo o que fazemos está a centralidade da educa-
ção. O programa educacional do Museu define as suas linhas 
principais de acordo com as ideias de Envolver, Partilhar, 
Experimentar e Integrar diversos públicos e comunidades. 
Este programa dinâmico e multifacetado, feito especificamen-
te para escolas, famílias, jovens e adultos, é reforçado com 
programas para pessoas com necessidades especiais ou mo-
bilidade reduzida e com numerosas parcerias e colaborações 
com câmaras municipais, universidades e entidades culturais 
com quem tempo o prazer de trabalhar ao longo do ano.

Este programa artístico é concebido como uma continuidade 
de conexões que ultrapassa um dado ano. É uma jornada que 
se desenvolve e acumula ao longo do tempo. A nossa intenção 
e a nossa esperança é que seja uma jornada de inspiração, inte-
ligência e imaginação empreendida por muitos.
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Philippe Parreno Speech Bubbles (gold), 2009

Vista da instalação no Irish Museum of Modern Art, Dublin
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PHILIPPE PARRENO
20 DE JANEIRO A 07 DE MAIO DE 2017 
ABERTURA OFICIAL: 03 DE FEVEREIRO

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta uma 
grande exposição do artista francês Philippe Parreno (Orã, Argélia, 
1964). A primeira mostra do artista em Portugal ocupa a totalidade 
do Museu e é concebida em diálogo com a arquitetura de Álvaro 
Siza, numa continuação do programa de exposições de artistas 
aclamados internacionalmente que exploram o contexto singular de 
Serralves. Parreno tem uma relação especial com o Porto desde que 
aqui rodou o seu filme “C.H.Z” (Continuously Habitable Zones), para 
o qual criou o cenário uma paisagem extraterrestre nos terrenos de 
uma propriedade privada perto de Famalicão, a norte do Porto.

Esta exposição de grande escala, que pode ser vista como um 
mapeamento do trabalho de Parreno desde os anos 1990, é 
estruturada à volta das ideias de série e de repetição. Entre 
os trabalhos incluídos na exposição estão instalações das 
suas “Speech Bubbles” (1997 até à atualidade), balões de hélio 
inspirados nas “Silver Clouds” (1966) de Andy Warhol com 
a forma de desenhos animados que flutuam rente ao teto; 
Fraught Times: For Eleven Months of the Year it´s an Artwork and 
then December it´s Christmas(2008), uma série de 11 esculturas 
moldadas como árvores de Natal cobertas de neve com uma 
evocação do poeta espanhol Federico Garcia Lorca; e mais 
de 180 dos extraordinários desenhos a tinta de Parreno que 
formam a série Fireflies, criada num período de quatro anos. 
A instalação de Quasi Objects: Marquee (cluster), que integrou 
recentemente a Coleção de Serralves, em que uma composição 

para piano anima uma monumental marquise, rodeada de 
uma série de peixes flutuantes serve como mestre marione-
tista para 3 as dimensões fundamentais da exposição: som, 
espaço e tempo.

Philippe Parreno é artista e realizador. Estudou na Ecole des Beaux-
Arts de Grenoble e no Institut des Hautes Etudes en arts plastiques 
do Palais de Tokyo. Será o próximo artista da Hyundai Commission 
for the Turbine Hall, Tate Modern, em 2016. Parreno foi o primeiro 
artista a ocupar inteiramente os 22 000 metros quadrados do 
Palais de Tokyo, em Paris, com a exposição “Anywhere, Anywhere 
Out of the World”, que inaugurou em outubro de 2013. Entre as 
instituições que apresentaram exposições individuais do artista 
destacam-se: Hangar Bicocca, Milão (2015); Park Avenue Armory 
(2015) ;Malaga (2014); The Garage Centre for Contemporary 
Culture, Moscovo (2013); Barbican Art Gallery, Londres (2013); 
Fondation Beyeler, Basileia, Suiça (2012); Philadelphia Museum of 
Art (2012); The Serpentine Gallery, Londres (2010); Witte de With, 
Roterdão (2010); Irish Museum of Modern Art, Dublin (2009); 
Centre Pompidou, Paris (2009); Kunsthalle Zurich (2006); San 
Francisco Museum of Modern Art (2003); Musée D’Art Moderne de 
la Ville de Paris (2002), e Moderna Museet, Estocolmo (2001).

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por Suzanne 
Cotter, Diretora do Museu.

Philippe Parreno Hypothesis, 2015. 

Installation view at Hangar Bicocca, Milan. Courtesy of the artist, Pilar Corrias 

Gallery, Gladstone Gallery, Esther Schipper, Fondazione Hangar Bicocca, Milan. 

Photo: © Andrea Rossetti.

Nota: algumas datas estão sujeitas a alterações
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   Julie Mehretu, Mumbo Jumbo, 2016

Coleção: Jaime Frankfurt Collection, Los Angeles

incluindo, em 2005, o American Art Award from the Whitney 
Museum of American Art, Nova Iorque, e o prestigiante 
MacArthur Fellows award. Em 2009 e 2010 Mehretu expôs um 
ciclo de grandes pinturas no Deutsche Guggenheim Berlin, 
que depois viajou para o Solomon R. Guggenheim Museum, 
em Nova Iorque. 

O seu monumental painel de pinturas Mogamma, parte de uma 
meditação ainda em curso sobre locais de revolução e mudança 
social, foi comissionado para a Documenta XIII, em 2013.

A exposição coorganizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves e pela Fundación Botín, é 
comissariada por Suzanne Cotter, Diretora do Museu e 
Vicente Todolí, Presidente, Comissão de Artes Plásticas, 
Fundación Botín, Santander. 

JULIE MEHRETU: 
PALIMPSEST
19 DE MAIO A 03 DE SETEMBRO DE 2017

 Ocupando a galeria central e as salas da ala esquerda do 
Museu, esta importante exposição apresenta 20 anos de 
pintura e desenhos de Julie Mehretu (Addis Ababa, Etiópia, 
1970), desde 1996 até aos nossos dias. Mehretu é uma das mais 
importantes artistas a trabalhar na atualidade e esta será a sua 
primeira exposição em Portugal. As suas pinturas redefiniram 
a forma como pensamos a pintura enquanto instrumento de 
mapeamento do mundo, no tempo e no espaço. Embora seja 
principalmente conhecida pelas suas pinturas monumentais 
que combinam plantas arquitetónicas e mapas de cidades – 
numa investigação sobre as temáticas da globalização e da 
identidade –, a sua prática baseia-se numa exploração simul-
taneamente rigorosa e explosiva do desenho, que evoca várias 
referências, que vão dos desenhos surrealistas até à caligrafia 
chinesa, passando pelas experiências pictóricas de Henri 
Michaux realizadas sob o efeito da mescalina.

Apagamentos, eliminações são tão importantes quanto as 
marcas realizadas pela artista, dando origem a um palimpses-
to de espaços construídos de memória visual e cultural. 

Mehretu participou em inúmeras exposições internacionais 
e bienais que lhe garantiram reconhecimento internacional, 
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metafóricos de Matta Clark, feitos sobre locais de reconstru-
ção e de abandono e em contextos acentuadamente queer e de 
privação económica.

Esta exposição continua a colaboração entre Serralves e o 
Canadian Centre for Architecture. Entre as colaborações 
anteriores contam-se as exposições “O Processo SAAL: 
Arquitetura e participação 1974-1976”, em 2015, e o “Arquivo 
de Álvaro Siza Vieira”, em 2016.

A exposição será acompanhada por uma publicação que destacará 
a abordagem concetual do artista à arquitetura e o seu importante 
contributo para o pensamento sobre o espaço (in)habitado. 

A exposição “Gordon Matta-Clark: Cutting, Splitting, 
Tilting, Writing, Building, Drawing, Eating” é coproduzida 
com a CULTURGEST, Lisboa, onde será apresentada em 
outubro de 2017.

GORDON MATTA-CLARK
CUTTING, SPLITTING, 
TILTING, WRITING, BUILDING, 
DRAWING, EATING
05 DE MAIO A 03 DE SETEMBRO DE 2017

Esta exposição no Museu de Serralves irá debruçar-se sobre os 
aspetos gestuais, formais e sociais da conceção de arquitetura 
de Matta-Clark, ou nas suas palavras, de “fazer espaço sem o 
construir.” Esta apresentação, composta sobretudo por obras 
do Gordon Matta-Clark Archive no CCA, irá apresentar foto-
grafias, desenhos e documentos relacionados com os projetos 
mais importantes do artista, e também os seus filmes comer-
ciais, assim como empréstimos importantes relacionados com 
a obra pioneira do artista. 

A exposição irá explorar o singular sentido de Matta-Clark 
“dos vazios metafóricos, lacunas, espaços abandonados, luga-
res que não foram construídos.” A apresentação em Serralves 
está concebida à volta de uma série de verbos construtivos e 
destrutivos que definem a conceção do arquitetural do artista: 
cortar, separar, inclinar, partir, escrever, construir, desenhar, 
etc. Além de materiais de arquivo e obras importantes deste 
artista, a exposição vai apresentar uma seleção de obras de 
outros artistas que criam um contexto para os cortes literais e 
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JORGE PINHEIRO 
22 DE SETEMBRO A 07 DE JANEIRO DE 2018 

Jorge Pinheiro (Coimbra, 1931) é reconhecido como um dos 
nomes mais influentes do contexto artístico português da se-
gunda metade do século XX. 

Entre os anos de 1960 e 1980, a sua obra caracterizou-se pela 
abstração geométrica e pela adesão a linguagens concep-
tuais, fundando em 1968 o Grupo Quatro Vintes, com Ângelo 
de Sousa. No final dos anos de 1970 regressou à figuração 
pictórica no desenho e na pintura. Além de artista, Pinheiro 
foi um influente professor na Escola de Belas-Artes de 
Lisboa, que marcou indelevelmente uma geração de artistas 
portugueses que se destacou nos anos 1980, entre eles Pedro 
Cabrita Reis. A exposição, comissariada por este seu aluno, 
apresenta uma perspetiva singular e inédita sobre o trabalho 
de Jorge Pinheiro que, através de uma seleção criteriosa de 
pinturas, desenhos e esculturas, e da arquitetura de exposi-
ção a cargo de Eduardo Souto de Moura, deve mostrar porque 
é Cabrita Reis um confesso e entusiasmado admirador de 
Jorge Pinheiro. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por Pedro 
Cabrita Reis. A arquitetura da exposição está a cargo de 
Eduardo Souto de Moura. 

Jorge Pinheiro, Sem Título, matriz para o álbum Quinze ensaios sobre 

um tema ou Pitágoras jogando xadrez com Marcel Duchamp
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COLEÇÃO DE 
SERRALVES 
12 DE MAIO A 28 DE JANEIRO DE 2018

Inaugurando a presença visível e permanente da Coleção de 
Serralves no Museu através de um programa contínuo de 
diferentes apresentações, esta exposição oferece ao público 
a oportunidade de experienciar e conhecer em maior pro-
fundidade obras da mais importante coleção portuguesa de 
arte contemporânea. 

Entre os temas que guiaram a seleção de trabalhos 
destacam-se as narrativas da performance, arquitetura e con-
temporaneidade, que permitem refletir sobre a diversidade da 
produção artística desde os anos 1960 até à atualidade e sobre 
as características da Coleção de Serralves que a distinguem 
num contexto internacional e globalizado. Esta apresentação 
visualmente dinâmica e conceptualmente rica de pintura, 
desenho, escultura, fotografia, filme e vídeo desenvolve-se a 
partir das fundações conceptuais da Coleção de Serralves, an-
coradas na arte dos anos 1960-70, e estende a sua visão até às 
práticas artísticas crescentemente globalizadas do século XXI. 

O núcleo da Coleção de Serralves é a arte contemporânea produ-
zida desde os anos 1960 até à atualidade. A Coleção de Serralves 
integra atualmente para cima de 4300 obras, das quais mais de 
1700 são propriedade da Fundação de Serralves e as restantes 

2600, provenientes de várias coleções privadas e públicas, 
foram objeto de depósito de longo prazo. De entre os acervos 
depositados em Serralves que constituíram pontos de referên-
cia para o desenvolvimento da Coleção de Serralves contam-se 
a coleção da Secretaria de Estado da Cultura e a coleção da 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). A 
Coleção de Serralves inclui ainda cerca de 5000 livros e edições 
de artistas, sendo uma das mais completas na Europa.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por Suzanne 
Cotter, Diretora, com João Ribas, Curador Sénior e Diretor 
Adjunto e Ricardo Nicolau, Adjunto da Diretora e curador 
do Museu. 
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ANA MANSO
03 DE MARÇO A 07 DE MAIO DE 2017        

Exposição integrada no programa Projetos Contemporâneos 
– uma plataforma dinâmica para a apresentação de obras de 
artistas, emergentes ou estabelecidos, que desenvolvem em 
diferentes disciplinas novas formas de arte relevantes para 
uma geração mais jovem. Ana Manso (Lisboa, 1984) tem de-
senvolvido o seu trabalho no campo da pintura testando uma 
relação corpórea com o objeto pictórico, através de escala, cor 
e movimento.

Pensando a abstração enquanto atividade livre e geradora de 
subjetividade, a pintura de Ana Manso parte frequentemente 
de referentes concretos, que a artista recolhe das mais diversas 
fontes, desde pormenores arquitetónicos e decorativos, a deta-
lhes de pinturas e desenhos alheios. Para a artista, o trabalho 
de pintar é sempre uma forma de resistência às palavras e às 
relações diretas entre significante e significado, ocupando o 
espaço entre pensamento, linguagem e gesto.

Manso também é conhecida pelas pinturas e intervenções no 
espaço, marcadas por cores intensas e gestos rápidos e cons-
tantes. Para a Galeria Contemporânea de Serralves, a artista 
planeia executar uma pintura mural de grandes dimensões, 
sobre a qual exporá uma série de pinturas e desenhos.   

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por Ricardo 
Nicolau, curador do Museu. 
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DANIEL 
STEEGMANN 
MANGRANÉ 
15 DE SETEMBRO A 12 DE NOVEMBRO 
DE 2017

A prática artística de Daniel Steegmann Mangrané (Barcelona, 
1977), artista sediado no Rio de Janeiro, Brasil, desenvolve-se 
através de meios muito diversificados – colagem, escultura, 
filme, instalação – e oscila entre experiências subtis, poéticas e 
cruas que questionam a relação entre mundo e linguagem.

Embora ancoradas numa herança conceptual, as suas instala-
ções implicam o corpo e a imaginação do espectador e revelam 
uma grande preocupação com as características físicas de ob-
jetos concretos. Em novembro de 2015, Mangrané foi indicado 
pela Artnet News como um dos “50 Most Exciting Artists in 
Europe Today.”

Esta exposição está integrada no programa Projetos 
Contemporâneos – uma plataforma dinâmica para a apresen-
tação de obras de artistas, emergentes ou estabelecidos, que 
desenvolvem em diferentes disciplinas novas formas de arte 
relevantes para uma geração mais jovem. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por Ricardo 
Nicolau, Adjunto da Diretora do Museu.

   Daniel Steegmann Mangrané, (‘(, 2013
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ÁLVARO SIZA 
VIEIRA: VISÕES  
DE ALHAMBRA
03 DE MARÇO A 28 DE MAIO DE 2017 

Em 2011, o arquiteto venceu um concurso para a criação de 
um novo acesso e centro de visitantes para o complexo de 
Alhambra. Um conjunto de desenhos e esboços, maquetas 
e também cinco filmes mostrará aos visitantes aquilo que 
se pode considerar um dos mais importantes desafios da 
sua carreira. Esta exposição, anteriormente apresentada no 
Aedes Architecture Forum, Berlin (2014), no Vitra Design 
Museum, Weil am Rhein, Alemanha (2014), no Patronato de 
la Alhambra y Generalife, Granada (2015), no Nasjonalmuseet 
- Arkitektur, (2015) e este ano no Aga Khan Museum, Toronto 
(2016), apresenta os desenhos e as maquetas que o arquiteto 
produziu enquanto concebia aqueles equipamentos, permitin-
do um acesso privilegiado ao processo criativo do arquiteto.

A Alhambra, localizada em Granada, Espanha, é um rico 
complexo palaciano e fortaleza que alojava a corte do Reino 
de Granada. Exibe alguns dos mais famosos elementos da 
arquitetura islâmica na Europa, juntamente com estruturas 
cristãs do século XVI e intervenções posteriores em edifícios 
e jardins. Álvaro Siza foi muito influenciado pelas visitas 
desde criança a Granada, e especificamente a Alhambra, 

principalmente pela sua particular fusão entre paisagem na-
tural e artificial, pelas qualidades espaciais únicas dos seus 
pátios, a articulação singular de volumes, a importância dos 
jogos de luz e sombra. 

A exposição, organizada pelo AEDES Architecture Forum 
(Berlim) e Patronato de la Alhambra y Generalitate em 
colaboração com o Aga Khan Museum (Toronto, Canadá), 
é comissariada pelo arquiteto António Choupina.    
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PHOTOSTRUCTURALISM: 
A COMPOSIÇÃO DA PÁGINA 
ENQUANTO CONCEITO
15 DE JUNHO A 10 DE SETEMBRO DE 2017

A exposição “PHOTOstructuralism” dará a conhecer uma 
ampla diversidade de abordagens conceptuais à utilização de 
fotografias enquanto elementos formais nos livros e edições 
de artista.

O conjunto das obras na exposição será agrupado em torno da 
obra de Georg Herold “Das Tafelwerk” (1992), uma importante 
e impressionante edição que é parte integrante da coleção de 
livros e edições da biblioteca de Serralves. 

Esta obra central consiste em 597 polaroides, distribuídas por 
28 painéis, que fazem referência à banalidade da vida quoti-
diana, bem como ao significado imaterial dos objetos de arte. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por Guy 
Schraenen, consultor da Biblioteca de Serralves.
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PRIMEIRA VISTA: COLEÇÃO 
DE LIVROS E EDIÇÕES DE 
ARTISTA DA FUNDAÇÃO DE 
SERRALVES – MUSEU ARTE 
CONTEMPORÂNEA
OUTUBRO A JANEIRO DE 2018

Enquanto documentos representativos de uma época – 60/70 
–, os Livros e Edições de artista que a Fundação de Serralves 
começou por adquirir em 1998, são uma recolha de edições 
desenhadas e assinadas por artistas e que ao longo destes anos 
constata-se serem portadores de mais informação e conheci-
mento do que à partida se imaginaria. São edições cada vez 
mais raras, que atingem consideráveis valores de mercado e 
que pela sua composição, estrutura, modo de fabrico, etc. não 
perduram no tempo como uma pintura ou escultura. Nesta 
mostra vamos selecionar as mais raras, as primeiras aquisi-
ções, aquelas que diminutas vezes são mostradas ao público. 

A exposição é organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves com curadoria de Sónia 
Oliveira, Coordenadora da Biblioteca.
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BIENAL DE 
SÃO PAULO 
PARQUE
30 DE JUNHO A 24 DE SETEMBRO DE 2017

MUSEU
15 DE SETEMBRO A 14 DE JANEIRO DE 2018

A Bienal de São Paulo foi fundada em 1951 e é a segunda bie-
nal mais antiga do mundo a seguir à Bienal de Veneza, que 
foi inaugurada em 1885 e lhe serviu de modelo. A Bienal tem 
como objetivo aproximar a arte brasileira do público interna-
cional e vice-versa. Ao refletir as tendências mais marcantes 
no cenário artístico global, é considerada, com a Bienal de 
Veneza e a Documenta de Kassel, um dos três principais even-
tos do circuito artístico internacional. 

Depois da bem sucedida colaboração com a Bienal de São 
Paulo em 2015, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
apresenta uma nova edição da Bienal durante o ano de 2017. 
Serralves volta a receber uma seleção dos trabalhos apre-
sentados na exposição de São Paulo. Sob o título “Incerteza 
viva” [Live Uncertainty], a 32a Bienal de São Paulo procura 
refletir sobre as atuais condições de vida e as estratégias 
oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar 
incertezas. A exposição acontece de 10 de setembro a 12 de 
dezembro de 2016 no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, reunindo 

aproximadamente 90 artistas e coletivos – entre eles os portu-
gueses Gabriel Abrantes, Lourdes Castro, Priscila Fernandes e 
Carla Filipe. 

Em Serralves, a mostra será reconfigurada de acordo com o 
contexto físico, social e cultural da cidade do Porto e do Parque 
e Museu de Serralves, iniciando em junho com uma grande 
apresentação de obras que ocupará diferentes locais do Parque 
e, em setembro, com uma seleção de obras apresentadas 
no Museu. As obras de arte selecionadas, desde pinturas e 
esculturas até vídeos e instalações, condensam as ideias da 
exposição brasileira, e resultam de um diálogo entre o curador 
desta edição da Bienal, Jochen Voltz, e o Diretor Adjunto do 
Museu de Serralves, João Ribas.

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por João 
Ribas, Curador Sénior e Diretor Adjunto do Museu e 
Jochen Voltz, Curador da 32.ª Bienal de São Paulo.  
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NICK MAUSS
CASA
22 DE JUNHO A 24 DE SETEMBRO DE 2017

Nick Mauss (Nova Iorque, 1980) é uma das vozes mais influen-
tes no contexto da nova geração de artistas contemporâneos. 
A sua diversificada prática artística – que integra pintura, 
desenho, escultura e performance –, desenvolvida frequente-
mente em colaboração com outros artistas visuais, bailarinos 
e músicos, é definida pelo interesse pelas ideias de fragmenta-
ção e dramaturgia. A unificar as várias facetas do seu trabalho 
está o desenho enquanto processo subjacente, que permite ao 
artista “trabalhar em formatos que escapam a categorizações.” 
Mauss constrói o seu trabalho tanto através de objetos e for-
mas quanto de corpos e linhas. 

A sua exposição, concebida em resposta ao contexto singular 
da Casa de Serralves, combinará pintura, dança e performan-
ce. O artista irá encarar a arquitetura única do espaço como 
cenografia ou palco, e o espectador como participante ativo na 
narrativa expositiva.  

Nick Mauss vive e trabalha em Berlim e Nova Iorque. O seu 
trabalho integra as seguintes coleções: Museum of Modern 
Art, Nova Iorque; Whitney Museum of American Art, Nova 
Iorque; Museum  of Contemporary Art, Los Angeles;  Walker 
Art Center, Minneapolis, Princeton Art Museum, 
Princeton;  FRAC Champagne-Ardenne, Reims.

O artista foi recentemente convidado pelo Nouveau Musée 
National de Monaco para reinterpretar o trabalho de Leon 
Bakst, o famoso cenógrafo dos Ballets Russes, abrangendo os 
aspetos visuais e sensoriais do design de exposições enquanto 
forma de arte. 

A exposição, organizada pelo Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, é comissariada por João 
Ribas, Curador Sénior do Museu e Diretor Adjunto. 
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ANGELA BULLOCH: 
HEAVY METAL 
STACK OF SIX
A instalação da escultura “Heavy Metal Stack of Six”, 2014, de 
Angela Bulloch, inaugura o renovado programa de esculturas 
permanentes e semipermanentes nos jardins de Serralves. 
Construído com base no programa estabelecido para o Parque 
no final da década de 1990 e inícios de 2000, este elemento 
adiciona uma nova energia à coleção existente de esculturas 
de exterior e ao contexto singular de Serralves em que arte e 
natureza coincidem. 

A obra de Angela Bulloch é notável pelas instalações escul-
tóricas que expressam as maneiras como as tecnologias do 
visual modelaram a nossa visão do mundo. Esta artista é 
conhecida pelas obras Pixel Box, esculturas cinéticas leves e 
sedutoras que envolvem formas minimalistas e uma variedade 
de cores aparentemente infinitas que funcionam de acordo 
com programas baseados em cinema e música. A escala varia 
de esculturas individuais a intervenções em escala arquite-
tónica. Recentemente, as suas pilhas de metal são esculturas 
totémicas baseadas na lógica formal do Píxel – o elemento da 
imagem na tecnologia digital – traduzindo a perceção hiper-
-real da imaginação virtual numa presença tridimensional que 
exala elegância e humor. 

Vista de instalação, Carlos Place, Mayfair, Londres, 2015

Angela Bulloch é uma das mais importantes artistas da sua 
geração. Inserida na geração dos Young British Artists que 
emergiu no Reino Unido no final da década de 1980, Angela 
Bulloch tornou-se uma artista emblemática ligada à estética 
relacional, na expressão do crítico de arte francês Nicholas 
Bourriaud. Entre os artistas associados a esta tendência artís-
tica em que a participação tem um papel central contam-se 
Philippe Parreno, Liam Gillick, Pierre Huyghe, Carsten Holler, 
Dominique Gonzalez-Foerster e Rirkrit Tiravanija, artistas cuja 
obra foi reunida numa importante exposição no Solomon R. 
Guggenheim Museum, Nova Iorque, em 2008.
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HELENA ALMEIDA: 
CORPUS
16 DE FEVEREIRO A 18 DE JUNHO 2017
IVAM INSTITUT VALENCIÀ D’ART 
MODERN, ESPANHA

MICHAEL KREBBER: 
LIVING WEDGE
17 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL 2017
KUNSTHALLE BERN, BERNA, ALEMANHA
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MONIR SHAHROUDY 
FARMANFARMAIAN: 
POSSIBILIDADE INFINITA. 
DESENHOS E OBRAS COM 
ESPELHOS 1974-2014
16 DE MARÇO A 30 DE JULHO 2017
CHRYSLER MUSEM OF ART, NORFOLK, VIRGINIA, EUA

Comissariada por Suzanne Cotter e organizada pelo Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves, a exposição  “Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian: Possibilidade Infinita. Desenhos 
e Obras com Espelhos 1974-2014” foi apresentada no Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves entre 10  de outubro de 2014 
e 11 de janeiro de 2015. Foi a primeira exposição organizada 
pelo Museu a viajar para uma instituição estrangeira: ime-
diatamente depois de Serralves a mostra foi apresentada no 
reputado Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova Iorque, 
entre 12 de março e 2 de junho de 2015. 

O grande interesse despertado por esta mostra, que se ma-
nifestou em numerosos artigos na imprensa internacional 
especializada, traduz-se agora na apresentação de uma sua 
versão no Chrysler Musem of Art, Norfolk, Virginia, EUA, en-
tre 16 de março e 30 de julho de 2017. 
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JULIE MEHRETU: 
PALIMPSEST
29 DE SETEMBRO 2017 A 28 DE JANEIRO 2018
FUNDACIÓN BOTÍN, SANTANDER, ESPANHA

    Julie Mehretu, hald to rise and half to fall, 2009

    Coleção: Foundation Sorigué, Lleida, Spain
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PALÁCIO DA BOLSA
Parceria entre a Fundação de Serralves e a Associação Comercial 
do Porto que contempla a apresentação regular de obras da 
Coleção de Serralves nos interiores históricos do Palácio da 
Bolsa, no Porto. O início desta colaboração foi marcado pela 
instalação da escultura Gate (2015), da artista polaca Monika 
Sosnowska, na Escadaria Nobre do Palácio, em março de 2016.  

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DO PORTO
Parceria de três anos entre a Fundação de Serralves e a Santa Casa 
da Misericórdia do Porto que prevê, entre outras atividades, a 
apresentação anual no átrio do Museu da Misericórdia do Porto 
(MMIPO) de obras da Coleção de Serralves. Esta colaboração teve 
início em setembro de 2016 com a exibição da escultura One 
Floor, One Floor Plan (2004), de Pedro Cabrita Reis e coincidiu 
com uma exposição coletiva no Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves em que o artista estava representado.
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OBRAS DA 
COLEÇÃO SEC
A Coleção da Secretaria de Estado da Cultura em depósito no 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves representa, por um 
lado, os primórdios da constituição da Coleção de Serralves e, 
por outro, uma perspetiva muito singular sobre a arte produzida 
em Portugal entre os anos de 1960 e a década de 1980. 

Esta exposição apresenta uma seleção de trabalhos em pintu-
ra, escultura e desenho. 

Exposição comissariada por Marta Almeida e Ricardo 
Nicolau, Adjunto da Direção do Museu

António Palolo, Vértice, 1973

NOVA EXPOSIÇÃO
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JOSÉ PEDRO 
CROFT NA 
COLEÇÃO DE 
SERRALVES 
José Pedro Croft é um dos mais destacados artistas por-
tugueses a surgir na década de 1980. O seu trabalho 
representa exemplarmente o regresso à escultura que carac-
teriza aquela década. Atenta à história daquela disciplina 
artística, a prática escultórica de Croft reequaciona a sua 
relação com a estatuária e com as ideias de monumento e 
de marco fúnebre, além de constituir uma das mais singula-
res explorações das características essenciais da escultura, 
nomeadamente as noções de peso, gravidade e volume.

A Fundação de Serralves detém um dos núcleos mais com-
pletos de esculturas, desenhos e gravuras de José Pedro 
Croft, complementado pelo depósito de trabalhos deste 
escultor pertencentes à FLAD (Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento). 

A presente exposição, composta por esculturas, desenhos 
e gravuras das décadas de 1980, 1990 e 2000, permite en-
tender os desenvolvimentos do seu trabalho e as linhas 
orientadores do seu pensamento artístico. Numa autêntica 
viagem pela história da escultura, assistimos à crítica da 

tradição da estatuária e utilização das formas da ruína e 
do fragmento (anos 1980), à invocação de um corpo ausen-
te através da integração nas suas esculturas de peças de 
imobiliário (anos 1990) e finalmente à relação com a arqui-
tetura (anos 2000). 

NOVA EXPOSIÇÃO
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MÚSICA E PALAVRAS: OBRAS 
DA COLEÇÃO DE SERRALVES
11 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2017
FÓRUM DA MAIA

ESTUDOS DE LUZ. INDÍCIOS, 
REFLEXOS E SOMBRAS NA 
COLEÇÃO DE SERRALVES
MARÇO A ABRIL DE 2017
GALERIA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
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A MINHA CASA É A TUA CASA.
REPRESENTAÇÕES DO 
URBANO E DO DOMÉSTICO NA 
COLEÇÃO DE SERRALVES
MARÇO A MAIO DE 2017
GALERIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
JUNHO A SETEMBRO DE 2017
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

O REGRESSO DO OBJETO: 
ARTE DOS ANOS 1980 NA 
COLEÇÃO DE SERRALVES
FEVEREIRO A MARÇO DE 2017
MUSEU MUNICIPAL DE FARO
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FERNANDO LANHAS: 
FRAGMENTOS.
ALGUMAS OBRAS NA 
COLEÇÃO DE SERRALVES

HABITAR(S). OBRAS DAS 
COLEÇÕES DA FUNDAÇÃO DE 
SERRALVES E DA FUNDAÇÃO 
LUSO-AMERICANA PARA O 
DESENVOLVIMENTO (FLAD)
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UM REALISMO COSMOPOLITA: 
O GRUPO KWY NA COLEÇÃO 
DE SERRALVES

ARTES INCOERENTES: O 
CABINET DE ALVESS. OBRAS DA 
COLEÇÃO DO MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES
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CAIXAS 
MÖNCHENGLADBACH

AS PALAVRAS EM 
LIBERDADE NA 
COLEÇÃO DE E.M. 
DE MELO E CASTRO
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O PROCESSO SAAL: 
ARQUITETURA E 
PARTICIPAÇÃO 1974—1976

QUE SAIS—JE?: LIVROS E 
EDIÇÕES DE ARTISTA DA 
COLEÇÃO DE SERRALVES
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Em 2017, O Museu de Serralves prossegue o programa dedi-
cado à conservação e investigação da Coleção de Serralves, 

ao mesmo tempo que facilita o seu acesso e promove a sua vi-
sibilidade, nomeadamente através de exposições, publicações, 
eventos e conversas públicas. . 

EXPOSIÇÕES E 
APRESENTAÇÕES 
Serão mostradas ao longo do ano novas apresentações de obras 
da Coleção no Museu de Serralves e fora dos seus muros. Uma 
mostra da coleção em permanência durante um ano dará um 
maior destaque à Coleção – uma ala do Museu estará dedicada 
a uma grande apresentação centrada em temas fundamentais 
para se pensar a arte na atualidade, de que se destacam “o arqui-
tetónico”, “o performativo” e “a contemporaneidade”. 

Um sólido programa de exposições itinerantes a partir da cole-
ção será apresentado em museus e galerias públicas espalhados 
por Portugal, com destaque para uma exposição dedicada a 
mostrar as obras da Coleção SEC.



67 PLANO DE ATIVIDADES 2017

CONSERVAÇÃO
Em 2017 O Museu pretende dar continuidade aos trabalhos 
que tem vindo a desenvolver no âmbito da conservação e pre-
servação do seu acervo e depósitos à sua guarda. 
Entre os trabalhos previstos contam a realização de interven-
ções de conservação e restauro em 40 obras da Coleção, assim 
como realização de intervenções de conservação e restauro e 
manutenção de obras da Coleção no Parque de Serralves. Estão 
previstas também ações de preservação, arquivo e documenta-
ção das obras em formato filme e vídeo.

 

INVESTIGAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO
A produção e disseminação de conhecimento sobre a Coleção 
de Serralves, assente numa aturada pesquisa, é uma ativida-
de central para o Museu e para a sua equipa curatorial. 
A pesquisa sobre a coleção é visível através da coleção digital on-
line, e continuará a servir a atualização da base de dados. Nesta 
plataforma serão disponibilizados  os textos e conteúdos produzi-
dos no contexto das exposições com a Coleção de Serralves. 
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A Biblioteca da Fundação de Serralves é uma biblioteca 
vocacionada para a investigação especializada em arte 

contemporânea, cujo acervo documenta a obra de artistas 
nacionais e internacionais, patenteados na programação 
das exposições apresentadas no Museu ou representados na 
Coleção da Fundação de Serralves, que cobre a criação artística 
de meados da década de 1960 até à contemporaneidade. 

O fundo documental integra, catálogos de exposição, obras 
de referência, ensaios, periódicos, documentação audiovi-
sual, complementado com as coleções como a de Livros e 
Edições de Artista.

ARQUIVO 
ARQUITETO 
ÁLVARO SIZA 
VIEIRA
Trata-se de um projeto transversal à Instituição, uma vez que 
estão envolvidos mais dois parceiros, o Centro Canadiano de 
Arquitetura em Montreal e a Fundação Calouste Gulbenkian 
em Lisboa, no tratamento, disponibilização e partilha do 
arquivo do Arqtº Siza Vieira. O projeto tem uma vertente ino-
vadora, que será a partilha de saberes técnicos e ampliação 
de públicos, transportando num mesmo recurso informativo 
uma multiplicidade de informação.

Para 2017, o objetivo será o cruzamento da informação que foi 
trabalhada ao longo do ano de 2016 e a construção de um site 
independente para o projeto e comum às três instituições.
O objetivo será a criação de um ponto de acesso único, em-
pregando um sistema agregador que permita a portabilidade 
assim como a interoperabilidade da informação.
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MANOEL DE 
OLIVEIRA
O acervo de Manoel de Oliveira integralmente depositado na 
Fundação de Serralves em 2016, constitui um precioso conjun-
to para a História do Cinema e para a História da Cultura em 
Portugal no século XX e XXI.

Este conjunto arquivístico de teor diversificado, reúne obras 
cinematográficas e documentação relacionada com a ativi-
dade do cineasta, sendo composto por prémios obtidos por 
Manoel de Oliveira ao longo da sua carreira, documentos 
textuais e iconográficos, como cartazes, fotografias, desenhos 
preparatórios e materiais tais como utensílios, adereços e 
cenários que o realizador utilizou no seu cinema, e outros 
elementos relacionados com diversas facetas da sua vida, no-
meadamente a prática desportiva.
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LIVROS E EDIÇÕES 
DE ARTISTA 
A Coleção de Livros e Edições de Artista do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, vai prosseguir com a política de 
aquisições criteriosamente selecionadas por Guy Schraenen, 
consultor para esta coleção, permitindo o estudo e apresen-
tação do livro de artista, refletindo exemplarmente sobre as 
novas possibilidades trazidas para a arte contemporânea por 
este meio artístico. 

Partindo do objetivo de aprofundar a reflexão sobre os dis-
cursos e as práticas que caracterizam o livro de artista como 
uma categoria da arte contemporânea, foi durante o ano de 
2016 levada a cabo por uma pós doutoranda, Elisa Noronha, 
da Universidade do Porto – Faculdade de Letras, uma investi-
gação de natureza teórico-prática centrada nos processos de 
musealização do livro de artista que foram sendo instaurados 
por bibliotecas. 

Pretende-se em 2017, continuar este trabalho de explorar e analisar 
criticamente os contextos de formação, as políticas de aquisição, 
exposição, conservação e acessibilidade destas coleções.
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A atividade editorial constitui um eixo instrumental para 
a prossecução da missão da Fundação de Serralves e 

do programa artístico do Museu de Arte Contemporânea, 
contribuindo de forma decisiva para afirmar a instituição 
como plataforma de referência da investigação, formação e 
cidadania nos domínios da arte contemporânea, arquitetura 
e paisagem.  

Testemunhas não efémeras da história expositiva do Museu 
e da sua relação com a comunidade artística ou repositório 
do estudo do acervo de Serralves, as publicações progra-
madas pela Direção do Museu visam estimular novas 
perspetivas sobre a criação artística dos nossos dias e torná-
-las acessíveis a públicos diversificados.

O programa editorial preparado pela Direção do Museu para 
2017 inclui 13 publicações bilingues (português/inglês), 
incluindo 7 catálogos de exposição, que, graças ao contri-
buto de autores, nacionais e estrangeiros, de reconhecido 
mérito, a criteriosa seleção de materiais visuais e os ele-
vados padrões de impressão, suscitarão o reconhecimento 
internacional que a cada ano se pretende reforçado. Através 
de parcerias com outras editoras de prestígio, procurar-se-á 
garantir a sustentabilidade financeira das publicações e a 
sua visibilidade.

No âmbito do programa de valorização, estudo e divul-
gação da Coleção de Serralves, um novo número da série 
“da Coleção” prosseguirá o programa de investigação per-
manente iniciado em 2014. As exposições itinerantes da 
Coleção continuarão a ser acompanhadas por brochuras 
de cariz pedagógico que incluem um ensaio introdutório, 
imagens de algumas das obras em exposição e sugestões 
de leitura, música e cinema relacionadas com os temas das 
exposições. Prevê-se a publicação de aproximadamente 15 
brochuras em 2017. 
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CATÁLOGOS DE 
EXPOSIÇÃO 
PHILIPPE PARRENO 
280 PP
Editada pelo reconhecido romancista britânico Adam 
Thirlwell, esta publicação proporcionará uma nova perspetiva 
da obra de Philippe Parreno e documentará amplamente a 
montagem da exposição concebida pelo artista para a to-
talidade das galerias do Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves. Assinalará um novo momento da continuada cola-
boração de Parreno com Thirlwell, autor de títulos aclamados 
como Politics (2003), The Escape (2009) e Lurid & Cute (2015); 
cronista do New York Times, Le Monde, La Repubblica, New 
York Review of Books e The New Republic; colaborador do The 
Guardian e da revista Esquire; e desde 2015 editor londrino da 
Paris Review. 

GORDON MATTA-CLARK 
120 PP
A exposição será acompanhada por uma publicação que 
destacará a abordagem concetual do artista à arquitetura e o 
seu importante contributo para o pensamento sobre o espaço 
(in)habitado. Além das obras e dos materiais expostos, serão 
publicados ensaios de João Ribas e Delfim Sardo (curadores da 
mostra) e de autor internacional a designar.
Parceria com CCA — Canadian Centre for Architecture, 
Montreal, e Culturgest, Lisboa

JULIE MEHRETU: PALIMPSEST 
160 PP
Publicado por ocasião da primeira apresentação em Portugal 
da obra desta artista etíope sediada em Nova Iorque, este 
catálogo evidenciará a singularidade da sua prática artísti-
ca, situada na confluência de uma pintura gestural — regra 
geral sobre telas de grandes dimensões — e de um exercício 
explosivo do desenho — traduzido seja na inscrição seja no 
apagamento de marcas. Além da reprodução dos trabalhos ex-
postos — pinturas do período 2000−15 e desenhos datados de 
1996−2015 —, a publicação pretende traduzir o conceito de pa-
limpsesto recorrente no trabalho de Mehretu. Incluirá ensaios 
inéditos autores internacionais juntamente com uma seleção 
de textos e poemas escolhidos pela artista. 
Parceria com a Fundación Botín, Santander 

NICK MAUSS 
80 PP
Mais próxima de um livro de artista do que de um convencio-
nal catálogo de exposição, esta publicação, editada por ocasião 
da exposição de Nick Mauss na Casa de Serralves, refletirá o 
lugar central do desenho na sua prática artística enquanto 
meio privilegiado de expressão da indecisão e da irresolução. 
Vistas da instalação dos trabalhos do artista no inconfundí-
vel cenário art déco da Casa e uma conversa com João Ribas, 
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comissário da exposição, evidenciarão o interesse de Mauss 
pela coregrafia e a sua recorrente colaboração com outros ar-
tistas, não só das artes visuais mas também performativas. 

JORGE PINHEIRO 
240 PP
Este catálogo, editado em parceria com Fundação Carmona e 
Costa, de Lisboa,  documentará uma muito aguardada expo-
sição do trabalho de Jorge Pinheiro em Serralves. Tal como a 
exposição, o livro oferecerá a visão única que do trabalho do 
Mestre tem um dos seus mais entusiastas alunos, ele mes-
mo um consagrado artista português: Pedro Cabrita Reis. A 
extensa conversa entre ambos e os dois ensaios de autores 
convidados esclarecerão o singular ciclo de inflexões da obra 
de Pinheiro entre a figuração e a abstração, o lugar e o impacto 
do seu trabalho no contexto artístico nacional e internacional, 
em particular o seu contributo para a definição do contexto 
internacional da abstração geométrica, da arte concetual na 
década de 1970 e da pintura pós-moderna nos anos 1980.
Parceria com a Fundação Carmona e Costa, Lisboa 

BIENAL DE SÃO PAULO 
200 PP
A acompanhar a segunda apresentação da Bienal de São Paulo 
em Portugal, esta publicação documentará a adaptação da 
mostra original ao contexto físico, social e cultural do Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves e da cidade do Porto. A 
apresentação curatorial do projeto por Jochen Volz, comissário 
da 32ª Bienal de São Paulo centrada no tema “Incerteza Viva”, 
será complementada por ensaios de outros autores convida-
dos sobre as condições de vida e estratégias oferecidas pela 
arte contemporânea.  

DA SÉRIE “DA 
COLEÇÃO”
O novo volume da série “da Coleção” programado para 2017 
será dedicado a um núcleo documental de enorme relevância 
no domínio da arquitetura.

ARQUIVO ÁLVARO SIZA
160 PP
Este acervo, incorporado na Coleção de Serralves em 2016 na 
sequência da partilha do espólio de Álvaro Siza pela Fundação 
de Serralves, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Canadian 
Centre for Architecture, reúne materiais de trabalho produzidos 
no âmbito da conceção e construção de quarenta emblemáticas 
obras do arquiteto português. Além de esquissos e desenhos 

preparatórios — testemunho do incessante recurso de Siza ao 
desenho enquanto instrumento de trabalho e prefiguração das 
formas e dos espaços —, o núcleo integra materiais que docu-
mentam as contingências e uma infinidade de episódios que 
permanecem invisíveis na obra construída: correspondência 
com os clientes, registos fotográficos dos lugares onde as obras 
serão construídas, pareceres dos múltiplos atores interve-
nientes nos processos de construção, maquetas que apoiam a 
perceção das propostas, minutas de reuniões e relatos das ten-
sões nos estaleiros das construções.
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O Serviço de Artes Performativas em 2017 dará seguimento 
aos seus objetivos programáticos essenciais através da 

apresentação de projetos performativos provenientes de dife-
rentes gerações e geografias, procurando representar a cultura 
e criação artística contemporânea ligada às áreas da dança, 
música, performance, cinema e vídeo. 

Especial destaque merece o projeto estruturante “O MUSEU 
COMO PERFORMANCE”, um extenso programa de propostas 
de autoria de artistas responsáveis pela produção mais recente 
e pertinente no campo expandido da performance e dos seus 
cruzamentos com diferentes disciplinas.

Em 2017, destacamos o reforço da programação do auditório 
na sua vertente multi e transdisciplinar com a consequente 
captação e envolvimento dos públicos e incentivo a um en-
tendimento transversal da arte e dos conceitos presentes e 
explorados na programação.

O Jazz no Parque realizará a sua 26ª edição, com curadoria 
do ensaísta e crítico Rui Eduardo Paes e irá dar especial 
atenção às formas com que a tradição deste género musical 
se rejuvenesce com as tendências emergentes neste início 
do século XXI. 

Em antecipação da criação da Casa do Cinema Manoel de 
Oliveira, o Auditório irá apresentar ao longo do ano filmo-
grafia de realizadores de evidente interesse no domínio do 
cinema experimental contemporâneo através de ciclos que se 
articularão com a natureza das exposições. Comissariados por 

António Preto, estes ciclos confirmam a importância desta dis-
ciplina na programação do Museu de Serralves.

A relação com as Escolas de Ensino Artístico ao nível do 
Ensino Profissional e do Ensino Superior continuará a ser 
uma prioridade com o propósito de consolidação das re-
lações com a comunidade artística da cidade, através da 
realização de encontros e conferências participadas pelos 
artistas convidados. 
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“DOUG” -  
JANICE KERBEL
FEVEREIRO

Natural de Toronto, Janice Kerbel formou-se em antropologia 
cultural antes de se dedicar ao estudo de belas artes mudan-
do-se para Inglaterra, onde ainda reside, para completar o 
mestrado no Goldsmiths College.

Na última década, Kerbel recebeu importantes encomendas da 
organização de arte pública Artangel e de instituições como 
a Chisenhale Gallery e Badischer Kunstverein de Karlsruhe. 
Expôs em galerias e Museus como a Tate Britain, ICA de 
Londres, Kunsthalle Wien e Whitechapel Gallery. 

Desde cedo, as obras de Kerbel são marcadas por um investi-
mento em meses, ou mesmo anos de pesquisa, podendo tomar 
a forma de gravações áudio, performances ou material impres-
so. Os seus trabalhos retêm influências de vários campos como 
seja a botânica, arquitetura ou o desporto, sempre unidos por 
uma preocupação com detalhe e por jogos cuidados entre fac-
tos e ficção que a todos é comum. 

“DOUG” é uma obra performativa que toma a forma de nove 
canções para seis vozes. As nove canções correspondem a 
nove movimentos que, ao longo dos 25 minutos de duração 
da peça, vão esboçando uma sequência de eventos sobre o 
azarado protagonista das mesmas, Doug. “DOUG” valeu a 
nomeação de Kerbel para o Turner Prize em 2015, sendo então 
apresentada diariamente na Tramway em Glasgow para a ex-
posição da organização deste prestigiado prémio.
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O MUSEU COMO 
PERFORMANCE
SETEMBRO

“O Museu como Performance” é um eixo de programação do 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves, que reconhece a 
importância da performance na arte contemporânea e contri-
bui para sedimentar a história de Serralves enquanto Museu 
pioneiro da transdisciplinaridade.

Abrangendo dança, a palavra dita, e performances visuais e 
musicais, “O Museu como Performance” aponta para novas 
direções na relação entre a performance e as artes visuais. 
Apresentado ao longo de dois dias, o programa apresenta 
novos trabalhos e obras recentes em diferentes espaços do 
Museu e do Parque de Serralves, que respondem ao contexto 
singular da sua arquitetura e natureza envolvente.

Em 2017, perspetiva-se a colaboração ao nível da curadoria 
e da programação com os Festivais de Performance de la 
Ferme de Buisson e Centro Pompidou em Paris e o Festival 
Playground em Leuven.
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YVONNE RAINER: 
EARLY WORKS 
1961—1970
ABRIL

Este programa celebra as profundas contribuições da renoma-
da coreógrafa Yvonne Rainer para a dança contemporânea, 
através da apresentação de um conjunto de peças icónicas 
criadas na década de 1960 - We Shall Run, Chair Pilllow, 3 Satie 
Spoons, Three Seascapes e Trio A.

As peças We Shall Run e Chair Pilllow serão reativadas inte-
grando no coletivo performers bailarinos do Porto, a partir de 
um trabalho de residência que a coreógrafa se propõe realizar 
no contexto desta programação.

A reativação destas peças num programa único representará 
um dos momentos altos da programação performativa de 
Serralves já que permitirá o conhecimento de uma das figuras 
pioneiras da atmosfera criativa Judson, cujo legado artístico e 
conceptual continua a inspirar a dança atual.

Bailarina, coreógrafa, realizadora e escritora, Yvonne Rainer (nascida 
em 1934 e a viver em Nova Iorque) é vastamente reconhecida como 
tendo desempenhado um papel fundamental na revolução da dança 
do pós-guerra, inspirando gerações de coreógrafos e de bailarinos. 

Como membro cofundador do grupo Judson Dance Theater, 
Yvonne Rainer criou e produziu estas peças a partir de con-
ceções de tempo, espaço e serialidade também, exploradas, 
na época, no campo das artes visuais. Ao longo da década de 
1960, Rainer e outros coreógrafos Judson — incluindo Trisha 
Brown, Lucinda Childs, Steve Paxton, entre outros — desen-
volveram um novo vocabulário para a dança edificado sobre 
técnicas não expressivas e procedimentos ocasionais, incorpo-
rando igualmente os movimentos-tarefa que evidenciavam a 
fisicalidade do corpo.
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FESTIVAL DIAS DA 
DANÇA—DDD 
27 ABRIL  - 13 MAIO
O Festival DDD — Dias da Dança parte da ideia da ligação que 
se pode construir entre as cidades do Porto, Matosinhos e Vila 
Nova de Gaia, propondo uma programação que promove a 
deambulação entre diferentes espaços de apresentação, num 
percurso sem interrupções e nem sobreposições. Uma das par-
ticularidades do Festival DDD prende-se com a multiplicidade 
geracional e a conjugação da mais recente criação com nomes 
consagrados da dança contemporânea.

Neste intento, o Auditório de Serralves programou a peça 
“Auto intitulado” do jovem e promissor coreógrafo João dos 
Santos Martins.

JOÃO DOS SANTOS MARTINS: 
AUTOINTITULADO
11 DE MAIO

“Autointitulado”, que será apresentada em Serralves no âm-
bito do Festival “Dias Da Dança” foi feito para esquecer uma 
série de improvisações dançadas num estúdio previsto para 
esse efeito. As danças então filmadas comportavam resíduos 
daquilo que identificámos como influências e imagens mar-
cantes. Cada modelo, conhecido ou anónimo, cujo peso nos 

ancilosa os membros, levou-nos a uma composição de danças 
feita a partir da nossa memória.” João dos Santos Martins e 
Cyriaque Villemaux.

João dos Santos Martins (Portugal, 1989) é um jovem coreógra-
fo que trabalha como performer e bailarino desde 2008. Do 
seu trabalho contam a adaptação do solo Conquest (2010) de 
Deborah Hay, “ImprovisaçõesColaborações”, a reconstrução 
de Continuous Project Altered Daily (1970 - 2011) de Yvonne 
Rainer, e a produção coreográfica de Tropa Fandanga, 2014, do 
Teatro Praga. Apresentou ainda Le Sacre du Printemps (2013), 
codirigido com Min Kyoung Lee, Masterpiece (2013) e Projeto 
Continuado (2015), considerada Melhor Coreografia pela 
Sociedade Portuguesa de Autores em 2016. 
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MEG STUART: 
BLESSED 
JUNHO

Blessed funda-se num guião apocalíptico em formato teatral 
materializado em palco num “paraíso” construído de cartão 
que lentamente vai entrando em decadência. A catástrofe 
chega na forma de uma chuva forte e impiedosa que traz a des-
truição em vez da prosperidade. Remetendo para o contexto 
do furacão Katrina, a peça de Stuart mostra um colapso lento 
sem escapatórias – até à corrida em câmara lenta por um cam-
po devastado. 

A peça recebeu o prémio da crítica francesa em 2008 e um Bessie 
Award na categoria de “outstanding visual design” em 2012. 

Nascida em Nova Orleães, Meg Stuart é uma coreógrafa nor-
te-americana e performer, a viver e trabalhar entre Berlim 
e Bruxelas. Meg Stuart e a sua estrutura Damaged Goods 
têm criado uma enorme variedade de projetos, desde solos a 
coreografias de grande escala, incluindo site-specific, instala-
ções e projetos de improvisação. O seu trabalho coreográfico 
centra-se em torno da ideia de um corpo incerto, vulnerável e 
consciente. Através da improvisação, Stuart explora estados 
físicos e emocionais ou a memória destes.
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ALEXANDRA 
BACHZETSIS: 
PRIVATE 1 E 
PRIVATE 2 
OUTUBRO
 
A proposta que se apresenta implica uma participação da 
Fundação de Serralves enquanto instituição apoiante da 
criação da peça Private 2, após a sua estreia mundial na docu-
menta 14, para além da programação, em estreia em Portugal, 
do projeto duplo que integra Private 1: Wear a mask when you 
talk to me, peça interpretada a solo por Bachzetsis.

Um livro, que pretende ser o registo do processo de investiga-
ção, será ainda publicado a acompanhar o projeto.

Private 2 toma como ponto de partida as transformações de 
género e as transições corporais que foram a matéria-prima do 
Solo Private1: Wear a Mask When You Talk to Me, abordando a 
construção social e coletiva de sentimentos e comportamentos 
corporalmente sexuados, dos códigos do rebetiko à cultura po-
pular contemporânea.

Alexandra Bachzetsis é uma das mais importantes co-
reógrafas da cena de dança europeia. O seu trabalho, que 
incorpora performance, dança e artes visuais, foi recente-
mente apresentado na Fondation Beyeler (Basileia, 2013), 
na Chisenhale Gallery (Londres, 2012), na Documenta 13 
(Kassel, 2012) e na última edição de Dança Contemporânea 
Suíça, em Basileia.
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MARK FELL
MAIO 

Mark Fell é um dos mais excecionais protagonistas da mú-
sica realizada com base em algoritmos – a solo, em projetos 
como os míticos SND e Sensate Focus, e em colaborações 
com Terre Thaemlitz, Okkyung Lee, Errorsmith ou Gábor 
Lázár, entre outros.

A diversidade e multidisciplinaridade crescente da prática de 
Fell reflete-se no espectro alargado das instituições que o têm 
convidado a apresentar o seu trabalho, dos super-clubes como 
o Berghain em Berlim ao Hong Kong National Film Archive, 
passando por performances e exposições em instituições 
como MACBA de Barcelona, ICA (Londres), Royal Festival Hall 
(Londres), The Serpentine (Londres), Whitechapel (Londres), 
Artists Space (Nova Iorque), Issue Project Room (Nova Iorque), 
Lampo/Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine 
Arts (Chicago), Haus der Kultur der Welt (Berlim) ou o ZKM 
(Karlsruhe) para o qual recentemente desenvolveu uma obra 
orquestral com a duração de cinco horas. 

No âmbito duma encomenda e residência no centro de 
media experimental e de artes performativas EMPAC em 
Nova Iorque, Mark Fell apresentou, em 2015, a performance 
Recursive Frame Analysis onde trabalhou em diálogo com as 
formas e vocabulários desenvolvidos com a bailarina e coreó-
grafa Brittany Bailey.

Desafiado por Serralves e em colaboração com um bailarino 
convidado, Mark Fell dará continuidade a este trabalho ini-
ciado no EMPAC. Simultaneamente criará uma nova peça 
musical com a participação de músicos portugueses.



PLANO DE ATIVIDADES 201790

ANGELA BULLOCH 
& DAVID GRUBBS: 
“THE WIRED 
SALUTATION”
NOVEMBRO 

“The Wired Salutation” conduz a audiência numa viagem 
pelo interior da imagem na medida em que Angela Bulloch 
multiplica e divide uma banda rock através de avatares em 
vídeo e uma composição para luzes teatrais. A composição de 
David Grubbs sublinha e estica uma peça musical inicialmente 
coerente até as suas partes constituintes aceitarem separar-se 
pacificamente. A peça foi primeiro estreada no Centre George 
Pompidou, em Paris em 2013 e recentemente mostrada no 
Theater der Künste em Zurique.

Bulloch emergiu como uma das mais inovadoras jovens artistas 
britânicas no final da década de 1980. As suas instalações multi-
média ou mesmo multidisciplinares juntam o rigor conceptual à 
sensualidade e humor. O trabalho de Bulloch tem sido apresen-
tado extensivamente, nomeadamente no Guggenheim de Nova 
Iorque, The Power Plant, em Toronto, Museum of Modern Art, 
Oxford, Secession Wien, em Viena, Palais de Tokyo, Paris, ICA, de 
Philadelphia e na Serpentine Gallery, Londres, entre muitos ou-
tros. Participou nas Bienais de Veneza, Xangai, Lyon e Valência. 

David Grubbs é conhecido pela sua participação nos grupos 
Gastr del Sol e Red Krayola, bem como pelas suas colaborações 
transdisciplinares com Susan Hawe e Anthony MacCall. É 
também o autor do livro “Records Ruin the Landscape: John 
Cage, The Sixties, and Sound Recording.”
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JAZZ NO PARQUE – 
26ª EDIÇÃO
JULHO 

Nova edição do Jazz no Parque, de novo programado por Rui 
Eduardo Paes. 

Tendo em conta as características gerais do evento os con-
certos pensados procuram a criação do tipo de impacto e de 
empatia que mais se coaduna com uma situação de concerto 
ao ar livre, numa oferta plural que procura representar a mul-
tiplicidade de caminhos que o jazz percorre na atualidade.

Para 2017, as propostas vão privilegiar formações inéditas re-
sultantes do encontro entre músicos nacionais e estrangeiros 
desafiados para se apresentarem pela primeira vez juntos no 
palco situado no ténis do Parque de Serralves.
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Em antecipação da criação da Casa do Cinema Manoel de 
Oliveira, o Museu de Serralves irá apresentar ao longo do 

ano filmografia de realizadores de evidente interesse no domí-
nio do cinema contemporâneo através de ciclos e programas 
que se articularão com a natureza das exposições, comissaria-
dos por António Preto.

A abrir a programação, apresentaremos um ciclo dedicado à 
pesquisa artística e discussão contemporânea do cinema, for-
malizando-se num programa de cinema pensado por Philippe 
Parreno, comissário da exposição inaugural, a apresentar no 
Museu de Serralves, e artista cujo trabalho assenta, com fre-
quência, em regimes de colaboração.

A programação de cinema, da autoria de António Preto, será 
constituída por três ciclos, estruturados em articulação com 
o programa de exposições do Museu. Estes ciclos têm por 
objetivo produzir aproximações distintas sobre diferentes 
entendimentos do cinema contemporâneo, cruzando a plu-
ralidade de pontos de vista autorais, especulações formais e 
contextos de produção.

Será apresentada uma retrospetiva dedicada ao cineasta con-
sagrado e com uma extensa filmografia - Jonas Mekas -, uma 
retrospetiva integral do cineasta José Álvaro Morais, autor 
referência do cinema português, e um ciclo orientado para o 
mapeamento de autores emergentes, em que se dará a ver o tra-
balho de Guy Bordin e Renaud De Putter. 
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PROGRAMA
GUY BORDIN 
E RENAUD DE 
PUTTER
MAIO

Guy Bordin (França, 1959) e Renaud De Putter (Bélgica, 1967) 
têm desenvolvido um trabalho fílmico no cruzamento dos 
seus múltiplos interesses, que vão da antropologia à etnologia, 
passando pela composição musical e a literatura. 

A obra fílmica dos dois autores tem assumido uma forte 
tonalidade ensaística, desenvolvendo-se através da pro-
blematização das fronteiras entre documentário e ficção, 
e incidindo, de um ponto de vista temático, sobre questões 
ligadas à identidade e à memória, à interseção cultural ou 
ainda sobre biografias de personagens marginais. Esse será, 
especificamente, o caso do seu próximo filme, L’Effacée (2017), 
centrado em Charlotte Dufrène, a companheira-sombra do 
excêntrico escritor Raymond Roussel, figura tutelar da im-
portante exposição Locus Solus, apresentada em Serralves 
em 2012. A estreia de L’Effacée será, assim, pretexto para a 
realização de uma primeira retrospetiva destes realizadores 
em Portugal. 
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JONAS MEKAS
NOVEMBRO A DEZEMBRO

Jonas Mekas (Lituânia, 1922) é o mais importante realizador do 
cinema de vanguarda norte-americano. Ligado ao movimento 
Fluxus, iniciado pelo seu conterrâneo George Maciunas, foi 
um dos fundadores da influente revista Film Culture, do New 
American Cinema Group, da Cooperativa de Realizadores e do 
Anthology Film Archives, em Nova Iorque. 

Mantendo uma estreita colaboração com artistas como Andy 
Warhol, Yoko Ono, John Lennon, Allen Ginsberg, Nico, Stan 
Brakhage, entre outros, Mekas defende um cinema diarístico, 
direto, cru, intimamente ligado às suas vivências quotidianas, 
através do qual redefine a prática do documentário e os pro-
cessos e parâmetros do cinema vérité. 

Da sua vastíssima produção, apresenta-se em Serralves, pa-
ralelamente à exposição de Philippe Parreno, uma seleção 
de filmes, dos mais recentes aos mais emblemáticos, com 
particular enfoque naqueles que melhor representam a 
singularidade do trabalho de Mekas como impulso de transfi-
guração do banal e tensão radical entre subjetividade, autoria 
e a criação coletiva. 



PLANO DE ATIVIDADES 201796

JOSÉ ÁLVARO 
MORAIS
JULHO DE 2017
CINEMA NO PARQUE

José Álvaro Morais (1943-2004), precocemente desaparecido 
quando o seu trabalho começava a ter um reconhecimento 
internacional, é um dos nomes centrais do cinema português. 
Interessando-se pela plasticidade da linguagem cinematográ-
fica – como em Ma Femme Chamada Bicho (1976), sobre Maria 
Helena Vieira da Silva, ou perspetivando historicamente e sem 
complacência as contradições do Portugal contemporâneo 
– como em O Bobo (1987) – a sua obra tem uma intensidade 
solar, constituindo no nosso país o melhor exemplo de um 
“cinema do sul”. Misturando registos e protocolos narrativos, 
Zéfiro (1994) é um filme-viagem que parte de Lisboa e atraves-
sa as planícies alentejanas para produzir um retrato do país 
meridional como lugar de cruzamento cultural, dotado, por 
isso mesmo e paradoxalmente, de uma identidade única. A 
temática identitária prolonga-se em Margem Sul (1994), onde 
uma personagem chamada Zéfiro vê Lisboa como a última das 
cidades mediterrânicas, condenada ao Atlântico pelo vasto es-
tuário do Tejo, que a separa da outra margem. E é, igualmente, 
no território do sul, confinante com a Andaluzia espanhola, 
que se desenvolvem os dois últimos filmes do realizador, Peixe 
Lua (2000) e Quaresma (2003).

Tendo a última revisão global do seu trabalho ocorrido no âm-
bito do programa Faro, Capital Nacional da Cultura, em 2005, 
a retrospetiva integral do cinema de José Álvaro Morais em 
Serralves dará a ver, a Norte – e numa altura em que a cidade 
acolhe muitos visitantes estrangeiros – a obra deste cineasta 
do Sul. A intensidade solar dos seus filmes e a importância 
que neles é conferida à relação das personagens com a paisa-
gem, fazem com que a sua obra se preste a ser projetada ao ar 
livre, num período estival e, muito particularmente, no quadro 
privilegiado do Parque de Serralves. A reavaliação da figura 
maior que foi José Álvaro Morais responde, por outro lado, 
ao objetivo estratégico de consagrar, anualmente, um dos 
momentos da programação ao cinema português, como foi 
o caso, em 2016, da mais completa retrospetiva de sempre da 
obra de Edgar Pêra.    
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Tendo como fundamento a sua missão e objetivos estra-
tégicos delineados até 2019, o Plano de Atividades da 

Direção do Parque para 2017 centrar-se-á nos seguintes eixos 
de ação fundamentais: 

PROGRAMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E 
VISIBILIDADE

CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO 
PARQUE

RECONHECIMENTO DO PARQUE 
ENQUANTO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, 
PAISAGÍSTICO, NATURAL E SOCIAL 
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GRANDES 
CONFERÊNCIAS 
SOBRE PROTEÇÃO 
E CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA
Em parceria com o CIBIO-InBIO, pretende-se organizar 
duas Grandes Conferências Internacionais sobre Proteção 
e Conservação da Natureza, as quais constituirão focos de 
debate, partilha, disseminação, informação e sensibilização 
para as questões prementes associadas à conservação e pro-
teção da Natureza. 

Temas-chave que estão na frente da contemporaneidade 
como as “Alterações climáticas, desertificação e biodiver-
sidade” ou “Cidades sustentáveis: planeamento, poluição, 
estrutura verde, transportes”, e que são cruciais para a 

sustentabilidade do planeta e para o bem-estar das popula-
ções e sociedades humanas, serão debatidos por reputados 
especialistas internacionais nestas matérias. Eles trarão ao 
Porto e à Região Norte informação científica sobre as suas 
implicações na proteção e conservação da Natureza e o im-
pacto da evolução nos valores naturais e na Biodiversidade, 
afirmando abordagens disruptivas e inovadoras, para a sen-
sibilização do grande público, bem como de aproximação 
entre a comunidade académica e científica, investigadores, 
responsáveis pelas políticas públicas e profissionais, com o 
púbico em geral.

No âmbito da reflexão especializada em torno da arte dos 
jardins, da paisagem e dos valores naturais que lhes estão 

associados, em 2017 o Parque continuará a organizar grandes 
momentos programáticos, com vista a contribuir para a refle-
xão alargada nestes domínios.
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HÁ LUZ NO  
PARQUE III
Dando continuidade a esta iniciativa cuja primeira edição, no 
âmbito do Ano Internacional da Luz, teve lugar no verão de 
2015, em 2017, nos meses de julho, e agosto, o Parque voltar-
-se-á a abrir ao público à noite. 

Ao longo de todo o Parque, vários percursos, desde a Alameda 
dos Liquidâmbares até à Quinta, árvores e elementos construí-
dos icónicos serão novamente decorativamente iluminados, 
transformando o ambiente noturno do Parque numa expe-
riência única de magia e luz. 

Durante o período da instalação “Há Luz no Parque”, o público 
poderá assistir a concertos, integrar as visitas guiadas, que 
contam a história do Parque e falam sobre as árvores notáveis 
do Parque, seja enquanto conjunto ou enquanto árvores isola-
das, participar em visitas temáticas como “Serralves ao Luar”, 
em sessões de “Astronomia no Parque”, ou participar em 
workshops de fotografia, entre outras atividades.
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Com vista à valorização mais eficaz e afirmativa do patrimó-
nio natural que o Parque de Serralves encerra – os seus 

valores naturais e a sua valia patrimonial, paisagística e ambien-
tal -, são programadas atividades para o público geral, associadas 
à proteção e conservação da Natureza, à Biodiversidade, à ciência, 
à astronomia, ao bem-estar pessoal e à economia local, que fo-
mentam a experimentação, a informação e a sensibilização.

VISITAS
AS ESTAÇÕES DO ANO NO PARQUE
Pela diversidade apresentada pelo seu notável conjunto arbó-
reo-arbustivo, o Parque apresenta uma grande variabilidade 
sazonal, permitindo um sem número de experiências visuais e 
sensoriais ao longo do ano. 
Estas visitas especializadas, que se realizam uma a cada esta-
ção do ano, dão a descobrir características e segredos da flora 
presente no Parque, da sua transfiguração sazonal e a do pró-
prio Parque que naturalmente a acompanha.

ÁRVORES NOTÁVEIS 
Tal como naturalmente acontece em todas as comunidades, 
também na grande comunidade que constitui o conjunto 
arbóreo-arbustivo do Parque, alguns dos seus elementos ocu-
pam posições de destaque. 
Este eixo particular de visitação ao Parque dará a conhecer ao públi-
co os seus mais ilustres e monumentais habitantes; as suas Árvores 
Notáveis. Liquidâmbares, cedros-do-Atlas e do Líbano, carvalhos, 
sobreiros, castanheiros, castanheiros-da-Índia, pinheiros, eucalip-
tos-robusto, araucárias, tílias e sequoias, serão as árvores a descobrir, 
assim como as suas histórias e particularidades.

VISITAS DE CELEBRAÇÕES DE 
DIAS TEMÁTICOS
O Parque continuará a desenvolver visitas comemorativas 
como celebração de dias temáticos nacionais e internacionais 
como por exemplo o Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, as Jornadas Europeias do Património e o Dia Europeu 
das Fundações e Doadores.

SERRALVES AO LUAR
A participação nestas visitas noturnas ao Parque de Serralves 
constitui-se como um momento único para conhecer os 18 
hectares da propriedade, banhados pelo luar. 
No Serralves ao Luar, os participantes têm a oportunidade de, 
imersos na escuridão, percorrer a diversidade de espaços que com-
põem o Parque e saber mais sobre a sua história e curiosidades. 
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OUTRAS 
ATIVIDADES
ASTRONOMIA NO PARQUE  
DE SERRALVES
As sessões de Astronomia no Parque têm vindo a revelar-se 
momentos descontraídos de desfrute do Parque para ob-
servação de estrelas, constelações, planetas e outros astros, 
prevendo-se a realização de mais sessões na primavera e 
verão de 2017.
Tendo como parceiro o Centro de Astrofísica da Universidade 
do Porto, nesta atividade o público é esclarecido sobre a evo-
lução histórica desta ciência milenar e convidado a visionar 
nos telescópios o que o céu, sem nuvens, nos oferece mediante 
cada altura do ano.

ROTAS DA BIODIVERSIDADE 
Tendo como objetivo a contextualização da riqueza da pai-
sagem e da biodiversidade do Parque de Serralves, este serve 
como ponto de partida para itinerários de interesse científico e 
cultural, explorando habitats rurais ricos em biodiversidade da 
região Norte de Portugal. 
Os Investigadores do CIBIO-InBIO, para cada Rota focarão os 
valores naturais dos destinos alvo, onde estes especialistas de-
senvolvem os seus estudos científicos, bem como a riqueza da 
paisagem e da biodiversidade, o grau de preservação ambien-
tal e o património genético animal associado. 

Um desafio para o conhecimento da Natureza com o conheci-
mento de quem sabe!

Para 2017 foram estabelecidas três Rotas:
MINAS DE SANTO ADRIÃO
CORNO DO BICO
SERRAS PORTUGUESAS 
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DESENVOLVIMENTOS NA 
PLATAFORMA ONLINE 
“BIODIVERSIDADE 
E AMBIENTE” E NO 
“EXPLORADOR DE  
PLANTAS DO PARQUE”
Dando continuidade ao trabalho já desenvolvido para a plata-
forma de divulgação e monitorização dos valores naturais do 
Parque de Serralves, em 2017 continuarão a ser desenvolvidos 
conteúdos pedagógicos para a plataforma “Biodiversidade e 
Ambiente”, tais como brochuras informativas, fichas de ativi-
dades dirigidas aos diferentes públicos e cadernos de campo 
para monitorização autónoma pelos visitantes.

No que respeita à vertente da monitorização pelo cidadão, a 
partir de 2017 haverá também a oportunidade de monitorizar 
através da plataforma algumas espécies da flora do Parque, 
com o auxílio de protocolos e kits desenvolvidos de monitori-
zação fenológica de espécies do Parque de Serralves. 
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APLICAÇÕES 
MÓVEIS
“EXPLORADOR DE PLANTAS” 
A divulgação do valioso património vegetal do Parque é uma 
das formas de aproximar o público dos conteúdos desenvolvi-
dos para o “Explorador de Plantas do Parque”, nomeadamente 
a taxonomia, a distribuição espacial das espécies, as épocas de 
floração e frutificação entre outros. 
Sob esta estratégia será criada uma aplicação, destinada a 
dispositivos móveis, para a exploração da flora do Parque de 
Serralves, a qual permitirá aos visitantes explorar, ler e apren-
der mais, de uma forma acessível, intuitiva e imediata, sobre a 
vegetação presente no Parque, enriquecendo as experiências 
de uma visita em autonomia.

“PARQUE OCULTO/UNDERGROUND”
Esta aplicação interativa permite uma transmissão de 
conhecimentos de forma lúdica e inovadora, utilizando 
recursos tecnológicos e muito apelativos. Com recurso 
a animações em realidade aumentada (RA), pretende-se 
materializar relações biológicas entre os diferentes orga-
nismos, presentes no Parque, tornando visível relações e 
processos que não são óbvios. 
O objetivo é o de identificar pontos específicos do Parque, 
onde se exemplifiquem interações biológicas, ocultas ao olho 
humano, através de realidade aumentada, com recurso a ta-
blets ou telemóveis. Estes serão os veículos para explorar as 

componentes não visíveis, presentes em todos os processos 
vivos, do sistema vivo e dinâmico que é o Parque de Serralves. 
Pretende-se, desta forma, que o visitante descubra os proces-
sos “ocultos” do Parque, de teias de interações biológicas, que 
compõem um ecossistema, proporcionando uma visita de am-
plo espectro, além do que os olhos alcançam. 
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PUBLICAÇÃO 
“GUIA DE CAMPO 
DE BOLSO 
DOS VALORES 
NATURAIS DO 
PARQUE DE 
SERRALVES”
Este será um guia de campo de bolso, que compila mini fichas 
das espécies, do tipo “Bilhete de Identidade”, decorrentes 
do conhecimento já compilado sobre os valores naturais do 
Parque, ilustradas com fotografias ou ilustrações científicas, 
abrangendo a flora, fauna e cogumelos e líquenes.

Assente no trabalho já desenvolvido nos anos 2015 e 2016, 
estarão reunidas as condições para o seu lançamento em 2017, 
durante o BIOBLITZ, já que se trata de um momento em que 
este guia pode ser utilizado, como forma de divulgação junto 
do público dos valores naturais do Parque de Serralves.
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PUBLICAÇÃO 
“ATLAS DO PARQUE 
DE SERRALVES” 
Edição de uma publicação, maioritariamente ilustrada, onde, 
por meio de legendas e caixas de texto, se explorarão os diferen-
tes ecossistemas do Parque de Serralves, focando os diferentes 
valores naturais e relações que se estabelecem entre eles, 
cruzando as diversas áreas do saber abrangidas pelo projeto 
Serralves 3600. Esta publicação terá um grande formato para 
que, a cada duas páginas, corresponda uma zona do Parque: 
Horta, Lameiro, Prado, Mata, Lago, Parterre Central, Roseiral, 
Alameda dos Liquidâmbares, Clareira das Azinheiras.

Pretende-se que tenha uma leitura interativa, com diferentes 
escalas de observação e janelas que abram e permitam ex-
plorar fenómenos não visíveis, como por exemplo: os vasos 
condutores do majestoso castanheiro do Roseiral, ou olhar 
para o interior de uma cavidade do tronco de um Liquidâmbar, 
descobrindo que animal se abriga lá, entre outros. Será tam-
bém integrada a informação proveniente do estudo efetuado 
pela equipa da Universidade de Trás-os-Montes-e-Alto-Douro, 
para as 21 árvores notáveis do Parque. 

É feito o desafio ao leitor para partir em busca de alguns ele-
mentos “escondidos” em cada página, que exijam um olhar 
mais atento e uma interiorização de conceitos, à semelhança 

dos populares livros “Where's Wally?”: por exemplo, encontrar 
o musaranho-grande-de-dentes-brancos que se esconde entre 
as sebes de pilriteiros, na Clareira das Azinheiras ou os ovos de 
borboleta-cauda-de-andorinha depositados na arruda que está 
na Horta. Será uma publicação lúdica, mas simultaneamente 
de divulgação científica.
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A s ações continuadas de conservação da paisagem classi-
ficada de Serralves são fundamentais para a preservação 

da sua identidade histórica, enquanto última quinta de recreio 
a ser construída no Porto, na década de 1930 do século XX. 

Em 2017, para além das ações regulares de manutenção, 
especial atenção continuará a ser dada à conservação e re-
cuperação do coberto vegetal em zonas emblemáticas do 
Parque, bem como à conservação de outros elementos cons-
truídos estruturantes.

Tendo em vista a procura de novas formas de valorizar o 
Parque, o seu usufruto e o bem-estar dos que o habitam, em 
2017 será dada prioridade ao desenvolvimento e à implemen-
tação da estratégia de valorização da Quinta de Serralves.
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INTERVENÇÕES 
NO PATRIMÓNIO 
VEGETAL
As intervenções no coberto vegetal prosseguirão mediante o 
abate de árvores e arbustos mortos ou em estado avançado de 
idade ou doença, assim como de plantações de substituição. 

Prevêem-se intervenções nos bosques, Parterre Central e Jardim 
das Aromáticas, para além dos trabalhos de rotina de limpeza.

INTERVENÇÕES NO 
EDIFICADO E NOS 
CAMINHOS
As intervenções preveem a consolidação e reformulação de mu-
ros – como o da levada e outros exteriores e, de outros elementos 
do Parque, como caminhos e rede de drenagem de água.
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 ESTUDO DE 
AVALIAÇÃO DA 
REDE DE REGA E 
INSTALAÇÃO DE 
REDE ELÉTRICA
A rede primária de rega do Parque conta já com cerca de 30 
anos, estando em final de ciclo de vida. 

Em 2017 proceder-se-á à elaboração de um estudo de avaliação 
e revisão da rede de rega em simultâneo com um projeto de 
instalação de uma rede elétrica no Parque.
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QUINTA DE 
SERRALVES
A Quinta de Serralves tem potencial de crescimento, consti-
tuindo fator limitante a insuficiência de condições de receção 
e conforto para o visitante. 

Assim, a sua infraestruturação, a par com a revisão das condi-
ções de estabulação, é uma prioridade para o ano de 2017. 
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BENEFICIAÇÃO 
E CRIAÇÃO DE 
NOVOS CENTROS 
DE ATIVIDADES
Com o crescimento dos públicos e das atividades torna-se 
necessário encontrar espaços para acolher devidamente todos 
quantos participam nos programas educativos. Para além da 
visitação autónoma, na Quinta de Serralves são realizadas vá-
rias atividades, dirigidas a todos os públicos, que têm vindo, ao 
longo dos anos, a conquistar um lugar pioneiro na promoção 
da educação ambiental. 

Para o bom prosseguimento das atividades é necessário benefi-
ciar e adaptar alguns dos edifícios, tais como o lagar, o estábulo, 
o picadeiro, a horta e a estufa tornando-os mais funcionais, ca-
pazes de receber a afluência e diversidade de públicos. 

Assim, em 2017 serão estudados vários investimentos que 
terão como objetivo proporcionar espaços alternativos de-
vidamente distribuídos para abrigo dos participantes das 
atividades em dias de mau tempo.
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CENTRO DE 
COMPOSTAGEM
Como forma de adotar soluções mais sustentáveis e eficientes 
nos espaços exteriores da Quinta de Serralves, será estudada 
a construção de um Centro de compostagem para valorização 
de subprodutos vegetais e da atividade pecuária do Parque de 
Serralves que permitirá participar de uma forma mais ativa 
e responsável na alteração dos hábitos institucionais, permi-
tindo o aproveitamento in loco dos resíduos produzidos, com 
vista à criação de matéria orgânica para a reposição do fundo 
de fertilidade dos solos do Parque. 

Este centro será também um espaço de desenvolvimento de 
atividades pedagógicas e, portanto, aberto à visitação.

JARDIM DAS 
AROMÁTICAS
Espaço de grande significância na Paisagem de Serralves, o 
Jardim das Aromáticas apresenta atualmente bastantes debi-
lidades ao nível da fertilidade do solo e que desde o momento 
da sua criação tem vindo a influenciar negativamente a taxa 
de sobrevivência das plantas que o compõem. 

Pretende-se em 2017 instalar um programa com maior sustenta-
bilidade, recorrendo a plantações simplificadas e privilegiando 
não a diversidade, mas sim as espécies adaptáveis ao lugar. 
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RENOVAÇÃO E 
PROMOÇÃO DO 
EFETIVO ANIMAL
Assumindo a importância atual da promoção e valorização das 
raças domésticas autóctones junto do público, em 2016 será 
dada continuidade ao processo de renovação e valorização do 
efetivo animal da Quinta, estando a ser constituído um plano de 
avaliação e intervenção para o efeito. 
Em 2017 serão também revistas as condições de estabulação 
no sentido de melhorar as condições de abrigo (sol e chuva).

REESTRUTURAÇÃO 
DA REDE DE 
CAMINHOS E  
DE VEDAÇÕES
Pretende-se diversificar os circuitos na Quinta e requalificar os 
caminhos existentes, nomeadamente os caminhos de saibro. 
Esta intervenção seria feita em articulação com a renovação e 
ampliação das vedações dos prados acompanhada da introdu-
ção de mangas para condução do gado.
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SINALÉTICA  
DA QUINTA
Com o objetivo de melhorar a qualidade de visitação, será 
desenvolvido um plano de sinalética, que preveja a instalação 
de estruturas de identificação e orientação, com o objetivo de 
assegurar uma visita autónoma, segura e confortável. 

A sinalética permite ainda a fácil compreensão e utilização 
dos percursos, serviços e equipamentos disponíveis e garante 
a igualdade na oportunidade de escolha do percurso que os 
visitantes desejam seguir.
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No âmbito do reconhecimento do Parque enquanto paisa-
gem singular no universo de jardins históricos nacionais 

e internacionais, em 2017, será elaborado e aprovado o Plano 
de Manutenção do Parque de Serralves como documento 
orientador das intervenções de conservação do património na-
tural e construído do Parque, assim como serão desenvolvidos 
os Projetos para a requalificação da Quinta de Serralves.

ESTUDOS E 
INVESTIGAÇÃO 
SOBRE O 
PATRIMÓNIO  
DO PARQUE
Dando continuidade ao protocolo existente entre a Fundação 
de Serralves, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o 
CIBIO-InBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e 
Recursos Genéticos, a equipa residente de investigadores con-
tinuará a desenvolver estudos nas áreas da paisagem, fauna e 
flora do Parque.
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O PARQUE 
ENQUANTO  
CASE STUDY
Muito procurado quer por investigadores quer por docentes 
e estudantes, o Parque de Serralves responde e acolhe anual-
mente diversos pedidos de colaboração com a Academia que o 
elegem como case-study. 
Considerando estas colaborações como muito frutuosas para am-
bas as partes, em 2017 o Parque de Serralves continuará disponível 
para participar em projetos de investigação e na partilha de con-
teúdos, para a docência e alunos, sempre que solicitado.

PROJEÇÃO 
EM REDES E 
OUTROS CANAIS 
INTERNACIONAIS
Tendo em conta o incontornável valor patrimonial do Parque de 
Serralves, e da sua importância para a arte paisagista, a nível na-
cional e internacional, em 2017 continuará a ser posta em prática 
a estratégia de divulgação e promoção do Parque, nomeadamen-
te através da sua inserção em redes internacionais que defendam 
e promovam espaços com interesses e missões semelhantes, 
como por exemplo a Federação Europeia das City Farms, e da 
publicação de artigos em revistas da especialidade, que o deem a 
conhecer a uma esfera mais alargada da população. 
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LINHAS GERAIS DE 
PROGRAMAÇÃO
No centro das atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo da 
Fundação de Serralves encontra-se o compromisso com o estímu-
lo, a descoberta e o incremento da criatividade e da autonomia.

Na sua vertente artes, o Serviço Educativo desenvolve projetos 
com o objetivo de sensibilizar para a arte e, como objetivo es-
pecifico, incentivar o contacto com a Arte Contemporânea. 

Os programas desenvolvidos na área do ambiente, tendo como 
contexto o Parque de Serralves, são orientados no sentido de 
uma educação científica, visam contribuir para o consumo 
mais responsável e para a vivência de uma cidadania ativa.

A programação do Serviço Educativo encontra-se estruturada 
com vista a integrar diferentes tipologias de público e as ati-
vidades orientam-se a partir de verbos que traduzem a ideia 
central a partir da qual as ações são desenvolvidas:

ENVOLVER: atividades para o público adulto

PARTILHAR: atividades destinadas às famílias

EXPERIMENTAR: atividades com a comunidade escolar

INTEGRAR: atividades de promoção da inclusão social 
e intelectual
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P artindo do conceito de envolvimento, as atividades para 
o público adulto desejam promover a aproximação ao 

Museu e também ao Parque em busca de um museu vivo cuja 
vitalidade provém da reflexão, do debate às questões afetas 
ao meio ambiente e ecologia. O verbo ENVOLVER, norteador 
deste programa, expõe o desejo de aproximação ao púbico e da 
promoção de momentos de partilha e diálogo com a realização 
de conversas, debates, seminários, oficinas, visitas-oficina e 
visitas orientadas, promovidos por artistas, investigadores e 
por educadores do Museu e do Parque.
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O programa desenvolvido pelo do Serviço Educativo-Artes 
visa incentivar a aproximação e a participação à progra-

mação artística da Direção do Museu de Serralves, estimulando 
a compreensão, a vivência e a apreciação da arte contempo-
rânea através de atividades destinadas a um vasto leque de 
público. O plano destinado ao público adulto pode ser expresso 
em linhas gerais por: Visitas Orientadas às Exposições, Casa de 
Serralves e ao Parque; conversas e atividades nas Galerias (en-
contros em torno da programação expositiva), programa Novas 
Perspetivas, Seminários e Workshops.
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ENCONTROS 
EM TORNO DA 
PROGRAMAÇÃO 
EXPOSITIVA
Acompanhando o programa expositivo do Museu de Serralves, 
investigadores, curadores e artistas são convidados a dialogar 
com o público interessado numa discussão crítica em torno 
das artes visuais e da cultura contemporânea. 

As exposições a abordar em 2017 serão: Philippe Parreno 
(JAN-MAI), Projetos Contemporâneos: Ana Manso (MAR-
MAI), Julie Mehretu (MAI-SET), Coleção Fundação de 
Serralves (MAI-JAN), Gordon Matta-Clark (MAI-SET), Projetos 
Contemporâneos: Daniel Steegmann Mangrané (SET-NOV), 
Jorge Pinheiro (SET-JAN), Bienal de São Paulo (JUN-DEZ). 

É objetivo do Serviço Educativo Artes no ano de 2017 ampliar 
as opções de visitas já propostas ao público, com visitas temá-
ticas sob diferentes formatos e durações.
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NOVAS 
PERSPETIVAS
Programa de conferências com a duração de um ano orga-
nizado pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 
que curadores, investigadores e diretores de museus de todo o 
mundo partilham as suas experiências e ideias. 

Delineado para coincidir com importantes exposições rea-
lizadas no Museu de Serralves, em 2017 o programa Novas 
Perspetivas desenvolver-se-á, tal como em 2016, ao redor de 
um tema norteador que constituirá o fio condutor a orientar 
os convites aos convidados com trabalho de relevo no âmbito 
nacional e internacional. 
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CURSO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
Curso de Arte Contemporânea concebido com o objetivo 
de alargar a proposta de formação continuada oferecida ao 
público adulto. 

O curso terá a duração entre 8 e 10 semanas e propõe a refle-
xão sobre a Arte Contemporânea a partir de temas de destaque 
essenciais ao entendimento do seu percurso, tais como: a su-
peração aos paradigmas do Modernismo, atuação do mercado 
e novas práticas artísticas, entre outros temas necessários para 
a compreensão das dinâmicas da arte contemporânea.
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PARCERIAS
SERVIÇO EDUCATIVO DA  
CULTURGEST LISBOA
TÍTULO PROVISÓRIO: “ESPAÇO 
EM COMUM”
Desenvolvimento de um projeto em conjunto com o Serviço 
Educativo da Culturgest - Lisboa que consistirá no convite 
a um artista plástico para criar um trabalho que a relação 
entre público-obra.
O trabalho será apresentado ao público durante um curto 
período (um a dois meses) no Porto e em Lisboa e a presença 
desta obra, produzida sob encomenda, será mote para debates 
com o artista convidado, além de encontros de discussão acer-
ca do conceito de ativação da obra de arte e participação.

FBAUP/ I2ADS E FACULDADE DE 
LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
- DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E 
TÉCNICAS DO PATRIMÓNIO/MESTRADO 
EM MUSEOLOGIA
Ciclo de leituras conjuntas a partir de textos essenciais à re-
flexão acerca do tema educação não formal e da natureza do 
trabalho do mediador/educador de Museus. 
A realizar-se nos espaços do Museu de Serralves, na FBAUP – 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e na FLUP 
- Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a iniciativa propõe 
gerar sinergias de debate e colaboração conjunta. Profissionais de 
outros Museus e instituições também serão convidados a participar.

FBAUP/ I2ADS - SIMPÓSIO EDUCAÇÃO E 
ARTE CONTEMPORÂNEA
Com o objetivo de desenvolver trocas e aprofundar as relações 
entre o Museu e a Universidade, propõe-se a realização de um sim-
pósio conjunto sobre o tema: Educação e Arte Contemporânea.
O Simpósio realizar-se-á no âmbito da implementação de 
uma parceria com Instituto de Investigação em Arte, Design 
e Sociedade (i2ADS) / Curso Doutoral em Educação Artística 
(DEA) e terá como ponto orientador de reflexão o valor peda-
gógico da vivência da arte, em especial a Arte Contemporânea. 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO – UM 
OBJETO E SEUS DISCURSOS 
Em 2017 será dada continuidade à parceria com a Câmara 
Municipal do Porto iniciada em 2015.
No âmbito do Projeto “Um objeto e seus discursos” será pro-
gramado, a partir do convite a artistas e investigadores, um 
debate focado numa obra da Coleção ou num aspeto arquitetó-
nico do Museu de Serralves. 

OPEN HOUSE PORTO 2017
Em parceria com a organização do evento o Serviço Educativo 
desenvolverá uma proposta específica de participação na 
Edição de 2017 do OPEN HOUSE – Porto.
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O programa desenvolvido pelo Serviço Educativo-
Ambiente visa incentivar a aproximação à cultura 

contemporânea em matéria de ambiente e promover a cida-
dania ativa. São desenvolvidos programas organizados em 3 
linhas de programação que se relacionam entre si.
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SERRALVES  
«CITY FARM»
Neste projeto educativo da «city farm» são desenvolvidas 
conversas e ações de formação técnica no âmbito da produção 
e processamento das fibras têxteis e no âmbito da apicultura. 
São ainda dinamizados os Mercados Sazonais que estimulam 
a economia de proximidade.

SABER FAZER EM SERRALVES: CICLOS 
DA LÃ, LINHO E SEDA
O programa Saber Fazer em Serralves propõe-se abordar a te-
mática da manufatura em pequena e média-escala no âmbito 
da produção e transformação das fibras têxteis. Este tema, 
para além de se encontrar intimamente ligado a duas áreas 
de desenvolvimento estratégico (agricultura e manufatura), 
refere-se também a materiais omnipresentes no nosso dia-dia, 
sendo facilmente reconhecidos pelo público em geral, o que 
propicia a recetividade. 
Os ciclos da lã, linho e seda são integralmente desenvol-
vidos na quinta de Serralves, com vista à sua atualização 
crítica ao nível da produção de média escala neste século 
XXI. Para o público adulto são organizadas ações de forma-
ção nos âmbitos: oficina prática de iniciação à tosquia das 
ovelhas; oficina prática de processamento e fiação da fibra 
do linho; oficina prática extração da seda; oficina de inicia-
ção à tecelagem; oficina de iniciação à tinturaria natural; 
oficina de iniciação feltragem com lãs portuguesas; oficina 
de preparação e fiação da lã.

CICLO DO MEL
O Ciclo do Mel pretende trazer para a discussão em Serralves a 
problemática do declínio das abelhas a nível mundial, através da 
organização de “Conversas à volta do mel” e de cursos e oficinas 
para os vários segmentos de público. Assim, fazem parte do ciclo:

Curso de Apicultura (35 horas), o qual abordará a biologia e 
ecologia da abelha; maneio apícola; sanidade apícola; pro-
dutos da colmeia; extração do mel. A formação dará ênfase 
às práticas de apicultura naturais e em maior sintonia com 
a ecologia da abelha e com a Natureza.

Oficina de apicultura naturalista (7 horas) – trabalhar com 
a colmeia top bar.

Conversa «Apicultura no feminino».

MERCADOS SAZONAIS 
Perante a notável adesão havida, os Mercados Sazonais do Parque 
de Serralves continuarão a ter lugar no Pátio da Nogueira da 
Quinta de Serralves, uma vez a cada estação do ano.
Nestes mercados o público tem a possibilidade de adquirir 
hortícolas biológicos, bem como outros produtos alimentares 
de caráter regional, promovendo-se a produção de proximida-
de sustentável, o comércio e a economia locais. 
Pretende-se desta forma estimular junto dos visitantes não só 
uma relação de proximidade com este tipo de produtos, como 
também a adoção de produtores e lojas locais.
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BIODIVERSIDADE 
DO PARQUE DE 
SERRALVES
Aproveitando as excelentes condições oferecidas pelos 18 
hectares de espaço verde do Parque de Serralves, com as suas 
diferentes unidades de paisagem evidenciando características 
distintas e, por esse motivo, oferecendo à descoberta um leque 
de ecossistemas variados, são organizadas anualmente várias 
propostas de sensibilização e formação, bem como disponibili-
zados recursos educativos, dos quais se destacam as seguintes:

HÁ VIDA NO PARQUE! – FINS DE SEMANA 
DE CIÊNCIA EM SERRALVES 
Conversas seguidas de percurso, através dos quais investiga-
dores portugueses partilham as suas histórias e convidam à 
descoberta do Parque de Serralves em percursos guiados à 
procura de aves, insetos e aranhas, morcegos e micromamífe-
ros, anfíbios, repteis e plantas (entre outros).
Em parceria com o CIBIO – Centro de Investigação em 
Biodiversidade de Recursos Genéticos da Universidade do Porto.

CENTRO DE RECURSOS E PLATAFORMA 
DE CITIZEN SCIENCE ONLINE
Para além de disponibilizar informação e sugerir ativida-
des nas temáticas da Fauna e Flora Silvestre e Qualidade do 

Ambiente, esta Plataforma permite ao público monitorizar va-
lores naturais no Parque de Serralves seguindo procedimentos 
simples validados cientificamente pelo parceiro da Fundação, 
CIBIO-InBIO. 
Os dados gerados são validados pelos cientistas associados 
e passam a integrar o conjunto de informação gerada pelo 
público interessado – indivíduo, família, escola - contribuindo 
para um melhor conhecimento do Parque. 
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CULTURA: CIÊNCIA 
E MEIO AMBIENTE
Potenciando relações entre investigadores, especialistas e o 
público, são ainda organizados programas que pretendem 
inspirar o cidadão para a Ação, reforçando e acelerando desse 
modo o caminho da transição para um mundo sustentável. 
Tomando a forma de fóruns participativos, debates ou percur-
sos ao ar livre do Parque de Serralves, este programa dirigido 
a adultos visa apoiar o cidadão no seu posicionamento em 
termos ambientais no mundo contemporâneo.

CONVERSAS SOBRE AMBIENTE
Desde 2005, em Serralves e, em parceria com a Liga para 
a Proteção da Natureza e moderação do Farol de Ideias, as 
Conversas sobre Ambiente têm trazido para a discussão vá-
rias questões e bastante atuais, estando sempre associadas 
a um fio condutor definido em cada ciclo. 
Em 2017, o formato deste ciclo de conversas será reequacio-
nado entre parceiros, com vista a potenciar uma abertura a 
maiores quantidades de público participante.

CAFÉ COM CIÊNCIA
Pretende-se com esta atividade, promover a divulgação do 
conhecimento científico sobre Biodiversidade através do 
contacto informal de investigadores de renome internacio-
nal, quer de nacionalidade portuguesa quer estrangeira, com 

o público em geral. Uma atividade em parceria com o CIBIO.

ENCONTROS SOBRE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL
Pretende-se realizar encontros subordinados a temas especí-
ficos dentro do grande tema orientador, dirigidos ao público 
geral interessado e ao público especializado.
Os Encontros serão organizados em conjunto com parcei-
ros especializados para as temáticas em discussão, com o 
objetivo de mapear o conhecimento nas diversas áreas e ofe-
recê-lo de forma estruturada e acessível ao público, através 
da apresentação, sempre que possível de estudos de caso. 
Em 2017, pretende-se organizar um Encontro subordinado 
ao tema da «Eficiência hidráulica em edifícios» em parceria 
com a ANQIP (Associação Portuguesa para a Qualidade nas 
Instalações Prediais).
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O Serviço Educativo conta com a colaboração de uni-
versidade e centros de investigação protocolados com 

Serralves. Esta colaboração desenvolve-se a três níveis:

SUPORTE TÉCNICO-CIENTÍFICO AO DESENHO DE 
CONTEÚDOS E VALIDAÇÃO DE DADOS GERADOS NOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS;

PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE FORMAÇÃO E ACOLHIMENTO 
DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO;

COLABORAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO E 
INVESTIGAÇÃO.
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MÓDULOS DE 
FORMAÇÃO
Parcerias informais com várias universidades no âmbito da 
colaboração em formações pontuais e módulos de mestra-
do, nas áreas da arte contemporânea, educação e ciências 
do ambiente. 

ESTÁGIOS 
Acolhimento de estagiários com vista a possibilitar aos jovens 
a aquisição de experiências profissionais e a partilha de co-
nhecimentos no âmbito de ação da Fundação de Serralves. 
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DOUTORAMENTOS 
O Serviço Educativo de Serralves constitui-se como um caso 
especial de estudo, revestindo-se de características únicas pela 
missão que reafirma e imprime nas suas atividades, no âmbito 
da Arte, do Ambiente e da Arquitetura. 

Anualmente são recebidas inúmeras solicitações por parte 
de investigadores, docentes e doutorandos para melhor co-
nhecerem as áreas de atuação do Serviço Educativo, através 
do estudo crítico de modelos, metodologias e práticas, con-
tribuindo para a fundamentação científica e problematização 
dos estudos sobre Museus. 
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EXPERIMENTAR a arte, o ambiente e os temas afetos a 
estas disciplinas a partir da realização de atividades 

práticas, da partilha de experiências e do diálogo. O verbo 
EXPERIMENTAR orienta os programas desenvolvidos para a 
comunidade escolar e procuram incentivar a descoberta e a 
invenção perante o signo da autonomia. 

É objetivo do Serviço Educativo ser cúmplice das Escolas no 
aprofundamento de sua missão educativa. Os programas de-
senvolvidos nesta área podem ser expressos em linhas gerais 
pelos seguintes: Visitas Orientadas às exposições e ao contexto 
da Casa de Serralves e do Parque; Visitas à Arquitetura, Visitas-
Oficina, Oficinas e Projeto Anual com Escolas 2016/2017. 
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ENCONTRO ANUAL 
DE FORMADORES 
Em setembro de 2017 realizar-se-á o Encontro Anual de 
Formadores com o objetivo de apresentar o programa de ati-
vidades. O objetivo do encontro é, para além de apresentar as 
propostas para o ano letivo, estabelecer com as escolas uma 
relação cada vez mais cúmplice e dinâmica. Neste dia é também 
apresentado o tema do Projeto Anual com Escolas e são abertas as 
inscrições para a participação das escolas e professores.
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VISITAS PARA 
PROFESSORES
As visitas para professores fornecem informações e sugestões 
para a preparação de atividades dirigidas à comunidade esco-
lar, a realizar na Fundação de Serralves, procurando estimular 
o desenvolvimento de projetos e parcerias.

DOSSIERS 
PEDAGÓGICOS
Dar continuidade à conceção de dossiers pedagógicos sobre as 
exposições temporárias desenvolvidas no Museu. Planeamento de 
um dossier pedagógico sobre Questões de Arte Contemporânea.
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VISITAS
As visitas orientadas desenvolvida pela equipa de artistas e edu-
cadores do Museu de Serralves procura potenciar discussões e 
reflexões, estimular o olhar atento, desenvolver o vocabulário 
plástico e a sensibilidade às diversas linguagens da arte. 

VISITA-OFICINA
A visita-oficina oferece a possibilidade de descoberta do património 
de Serralves ao longo de percursos temáticos que conjugam a compo-
nente teórica e dialogante com a realização de pequenos momentos 
de experimentação nos espaços da Fundação de Serralves, reforçan-
do a dinâmica de comunicação adaptada a diferentes públicos.
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OFICINAS ARTES
Estas oficinas visam alargar horizontes de referência, mo-
bilizar saberes transversais, valorizar a experimentação, 
desenvolver a autonomia e estimular a criatividade. Realizam-
-se em sala, no Parque ao ar livre, entre o Museu e a Casa de 
Serralves ou em articulação com a Biblioteca. 

Tinta à solta!; Imaginário de Sons; Isto não é um livro!; Mãos, braços 
e abraços; Máquina de soltar ideias; Ver de olhos fechados; Corpo-
Coisa; Encontros no Museu: Arte Contemporânea e Arquitetura.

OFICINAS ARTES E 
AMBIENTE
Estas oficinas potenciam a proximidade entre as Artes e o 
Ambiente e desafiam-nos a descobrir de forma sensível os 
espaços da Fundação de Serralves. Entre as oficinas oferecidas 
destacamos: Arte do Parque e o Mundo das Pequenas Coisas.
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OFICINAS 
AMBIENTE 
O programa de oficinas de educação ambiental oferece 
um conjunto de atividades centradas na aprendizagem de 
conteúdos de ciências e de conceitos que visam promover a 
sustentabilidade e a cidadania. Cada programa propõe a parti-
cipação em várias oficinas ao longo do ano letivo e possibilita 
o estabelecimento de pontes temáticas com os currículos esco-
lares. As oficinas desenvolvem-se no Parque de Serralves em 
sala e ao ar livre.

Clubes da Natureza; Parque à Vista!; Minicientistas; Pés ao 
Caminho, Mãos à Horta!; Aulas de Campo; Ambiente e Saúde; 
Cientistas no Parque; Cozinhar com o Sol; Viver com Energia; 
Animais da Quinta.
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"PORTO A LER" 
E "PORTO DE 
CRIANÇAS"
Os projetos “Porto a Ler” e “Porto de Crianças” são programas 
municipais de coadjuvação curricular que funcionam em tem-
po letivo, conjugando educação não formal e educação formal 
no exercício de estratégias e espaços pedagógicos diferencia-
dos e inovadores. 

Ambos visam contribuir para o sucesso escolar e desenvolvi-
mento integral das crianças, criando condições de interação 
máxima entre o jardim-de-infância, a escola e restante comu-
nidade educativa, pela articulação de diferentes contextos de 
ensino/aprendizagem. 

Em 2016-2017, a renovação do protocolo estabelecido entre a 
Fundação de Serralves e a Câmara Municipal do Porto permi-
tirá dar continuidade aos seguintes projetos, no âmbito dos 
programas municipais:
“PORTO DE CRIANÇAS”: Bichos, Os Sentidos do Meu Corpo 
em Ação, À Descoberta das Estações do Ano e O Mundo das 
Pequenas Coisas.
“PORTO A LER”: Uma História pelo Correio e Leituras de Mim.
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No âmbito da pesquisa sobre as relações entre o Museu e a 
Escola, no ano letivo 2017/2018 o Serviço Educativo Artes 

dará início ao projeto piloto cuja investigação gira em torno 
da pergunta: em que medida o acesso à Arte Contemporânea 
procurado pelos Museus promove um real envolvimento, o 
espírito crítico e uma vivência da Arte Contemporânea pelo 
público escolar?
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O projeto “Miríade de Histórias” explora as possibilidades 
de relação entre Museu e Escola e teve a sua versão piloto 

no ano letivo 2014/2015 e a sua continuidade em 2015/2016. 
Desenvolvido com alunos da Escola Básica da Ponte, “Miríade 
de Histórias” é um projeto através do qual o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, em parceria com a Laredo 
Associação Cultural, inverte a sua relação com o público es-
colar: os alunos, em vez de virem ao Museu acompanhar uma 
visita guiada, propõem-nos percursos e modos de relação com 
o Museu e com as obras em exposição. 

Um trabalho de continuidade realizado entre a escola e o 
Museu, permite que este seja apropriado como matéria e 
recurso de trabalho no espaço escolar. No final é realizada 
uma visita orientada pelos alunos, numa partilha que os en-
volve no próprio processo criativo implícito na receção da 
Arte Contemporânea.
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A CURIOSIDADE 
COMO ELEMENTO 
PEDAGÓGICO 
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves desenvolve 
todos os anos um projeto através do qual é promovido um 
envolvimento continuado com a comunidade escolar. Em 
torno de um eixo temático criamos uma programação trans-
disciplinar que faz uso das valências proporcionadas pela 
programação do Museu e do Parque de Serralves.

Para o ano letivo 2016/2017 o programa terá como tema nortea-
dor “A curiosidade como elemento pedagógico”. O programa 
completo abrangerá:

1 debate (a realizar-se na biblioteca de Serralves);

2 workshops práticos;

Oficinas para professores e para alunos, orientadas por ar-
tistas e educadores da equipa do Serviço Educativo; 

Exposição com todos os trabalhos apresentados pelas esco-
las participantes

Debate sobre os resultados e processo de trabalho: a ser 
realizado na semana de abertura da exposição do PAE.

Publicação final com os resultados dos encontros e da exposição.

Os encontros, debates e oficinas desenvolver-se-ão a partir do 
tema da “Curiosidade” como ferramenta pedagógica. Crentes de 
que o processo educacional efetivo passa pela curiosidade –que 
no âmbito da educação pode ser nomeada por curiosidade epis-
temológica – o Serviço Educativo propõe-se durante o ano letivo 
2016/2017 a inquirir, a analisar e debater a pergunta: como é 
que a curiosidade é integrada no processo educativo? Qual a sua 
importância no ato de conhecer? Como é que o Museu de Arte 
Contemporânea e o Parque de Serralves integram esta dimensão? 

Na sua vertente ambiente o Projeto Anual com Escolas tem 
como objetivo promover a (re)ligação do ser humano com 
os ciclos da natureza e propor modos de viajar ao interior de 
cada um, no sentido do autoconhecimento e afirmação da 
identidade. Através de um conjunto de propostas educativas 
convida-se a comunidade escolar a (re)descobrir novos senti-
dos para a vida e para a prática pedagógica no âmbito do tema 
«Ser natureza e ser pessoa», aprendendo mais sobre o mundo 
em que vivemos. 
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A s visitas, visitas-oficinas, oficinas, espetáculos, assim 
como as folhas de famílias desenvolvidas sob a chave 

deste programa procuram promover a convivência. O verbo 
PARTILHAR encontra-se no centro da programação das ativi-
dades para famílias e o Serviço Educativo reafirma, com este 
programa, a firme convicção da partilha como valor educativo, 
ético, pedagógico e social.

Ver, experimentar, criar, brincar, passear, descansar, descontrair, 
em percursos de exploração propostos pelas folhas de família, pe-
las visitas orientadas, oficinas e visitas-oficina às exposições. 
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PROJETO PILOTO: 
UMA NOITE 
NO MUSEU DE 
SERRALVES 
Este projeto visa inspirar uma nova experiência do Museu. 
“Uma noite no Museu de Serralves” propõe que um grupo de 
crianças passe uma noite memorável em Serralves após par-
ticiparem em oficinas e visita-oficina a uma das exposições 
previstas na galeria do Museu. A noite terminará com sacos 
de dormir e, para embalar o sono, um espetáculo de histórias 
contadas às crianças.

Concebido para ser realizado com crianças entre 9 aos 12 anos 
a partir de inscrições, o projeto prevê até 25 participantes. As 
crianças chegarão às 18h00 e as atividades terminam após um 
pequeno-almoço animado, às 11h00, no dia seguinte.
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FOLHAS DE FAMÍLIA 
Para cada exposição das galerias do Museu é concebida uma 
folha de exercícios que, de forma lúdica e informada, propõe 
percursos, perspetivas e coloca questões sobre as obras apre-
sentadas a estimular a visita em família e a exploração das 
obras apresentadas.

À DESCOBERTA  
DA QUINTA
No âmbito do projeto educativo da Quinta de Serralves, são 
desenvolvidas ao sábado diversas atividades para descobrir em 
família: Animais da Quinta, Ciclo do Mel, Ciclo da Lã, Ciclo do 
Linho e Ciclo da Seda.



PLANO DE ATIVIDADES 2017180

A BIODIVERSIDADE 
DO PARQUE 
Ao domingo de manhã, o Parque é palco para descobrir e 
aprender mais sobre: Aves, Anfíbios e Repteis, Insetos, Plantas, 
Morcegos, Micromamíferos, Líquenes, Briófitas, Peixes.

RECURSOS EDUCATIVOS 
«PLATAFORMA ONLINE 
BIODIVERSIDADE E 
AMBIENTE»
Download gratuito de fichas informativas e proposta de ativi-
dades sobre biodiversidade.
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FÉRIAS EM 
SERRALVES
Férias em Serralves é um programa de oficinas com caráter lúdico 
dirigido a crianças e jovens dos 4 aos 12 anos de idade, desenvol-
vido durante os períodos de férias letivas. Em contacto com o 
Museu de Arte Contemporânea, com o Parque e com a Quinta, as 
crianças são convidadas a explorar estes espaços através do seu 
envolvimento em atividades que valorizam a curiosidade e a cria-
tividade, a experimentação e a vivência em grupo. 

A Fundação de Serralves é uma entidade organizadora de 
Campos de Férias, registada na Direção Regional do Norte do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., com o nú-
mero de registo 79/DRN. Dentre os programas desenvolvidos 
destacamos: Férias de Natal em Serralves, Férias da Páscoa em 
Serralves e Férias de Verão em Serralves.
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NATAL EM 
SERRALVES
Durante os 3 fins-de-semana que antecedem o Natal são de-
senvolvidas oficinas na área artística e ambiental dirigida a 
famílias com vista a comemorar a época natalícia. Entre as 
10h00 e as 17h00, sábado e domingo, a diversão é garantida 
com experiências e aprendizagens várias.
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DIA 
INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS 
E SÍTIOS
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado 
pelo ICOMOS a 18 de abril de 1982 e aprovado pela UNESCO 
no ano seguinte. Esta comemoração tem como objetivo sen-
sibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade 
do património, bem como para o esforço envolvido na sua 
proteção e valorização.
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DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS
Para comemorar este dia, o Serviço Educativo propõe ampliar 
a oferta de visitas guiadas no próprio dia, e oferecer ao público 
no domingo seguinte, a possibilidade de frequentar uma ofici-
na livre, vocacionada para crianças, jovens e famílias.

NOITE DOS MUSEUS 
Como comemoração da noite dos Museus e, em parceria com 
a Serviço e Artes Performativas, o Serviço Educativo planeará 
ações conjuntas para lembrar a data e incentivar a descoberta 
de novas perspetivas do Museu de Serralves.
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DIA EUROPEU DAS 
FUNDAÇÕES E 
DOADORES
O Dia Europeu das Fundações e Doadores foi criado para dar 
visibilidade às Fundações. No dia 1 de outubro, Fundações de 
toda a Europa juntam-se para, num esforço comum, chamar a 
atenção para o seu trabalho.

JORNADAS 
EUROPEIAS DO 
PATRIMÓNIO
As Jornadas Europeias do Património decorrem no final de 
setembro e são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e 
da União Europeia, envolvendo cerca de 40 países, tendo como 
objetivo a sensibilização dos cidadãos para a importância da 
proteção e valorização do Património.
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D estinados ao público com necessidades especiais e tam-
bém àqueles em situação de vulnerabilidade social, este 

programa desenvolve-se sob o verbo de ação: INTEGRAR. 

Entendendo que o fundamento da inclusão passa por dois 
universos: o social como também o intelectual, a inclusão é 
transversal às atividades do Serviço Educativo da Fundação de 
Serralves. Propõe-se aqui que o conceito seja pensado como 
um propósito global, de integrar diferentes segmentos de pú-
blico e promover momentos de reflexão e encontro.  

É nossa convicção que Serralves é um espaço para todos, pelo 
que, é fundamental reunir esforços no sentido de identificar 
e eliminar as barreiras físicas, emocionais, comportamentais, 
financeiras, que possam existir e que excluam o acesso de 
muitos grupos a atividades de índole cultural. 

Compostos por visitas orientadas, visitas em Língua Gestual 
Portuguesa, visitas-oficina e oficinas, os programas sob a chave 
do INTEGRAR, desenvolvidos pelo Serviço Educativo abran-
gem variadas instituições e categorias de necessidades entre 
deficientes mentais, utentes com paralisia cerebral, autismo e 
esquizofrenia. São também desenvolvidas variadas ações de in-
clusão a grupos em situação de vulnerabilidade social. 
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SEMINÁRIO SOBRE 
ACESSIBILIDADE 
NOS MUSEUS – DIA 
INTERNACIONAL 
DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
Numa estratégia de inclusão e ampliação de públicos, assu-
mindo-se como eixo de intervenção prioritário na ação da 
Fundação de Serralves realizaremos, em homenagem ao Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência (em 3 de dezembro de 
2017) o seminário “Acessibilidade e Museus”. Será planeada 
uma manhã com representantes de instituições e entidades 
envolvidas a pensar o tema da acessibilidade.
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PROJETOS  
COM A CÂMARA 
MUNICIPAL  
DO PORTO
PROJETO INTERGERACIONAL — TENHO 
25 ANOS 
Fruto de uma parceria entre a Fundação de Serralves e a 
Câmara Municipal do Porto, através do Pelouro da Educação, 
Organização e Planeamento, o “Projeto intergeracional - tenho 
25 anos” envolveu, na sua mais recente edição, séniores do 
Centro de Dia do Bom Pastor (Cruz Vermelha - Porto) e jovens do 
Centro António Cândido (Porto). O projeto parte do pressuposto 
de que a convívio intergeracional contribui decisivamente para 
a saúde e o equilíbrio em todas as idades e que o bem-estar é 
uma construção permanente, para a qual a experiência lúdica e 
a criatividade contribuem de forma privilegiada.
Tendo por objetivos gerais a promoção da sensibilização à arte, 
a reflexão crítica e a inclusão social o “Projeto intergeracional 
- tenho 25 anos” procura colaborar com a expansão de limites 
culturais e, com isto, engendrar novas possibilidades de convi-
vência e futuro.

PROJETO PERFORMATIVO COM A 
COMUNIDADE
Com a Câmara Municipal do Porto foi lançado um novo 
projeto denominado “Projeto formativo com a Comunidade 
circundante da Fundação de Serralves” (título de trabalho). O 
projeto prevê a realização de oficinas realizadas com jovens 
entre 11 a 13 anos e 18 a 20 anos provenientes do perímetro da 
União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. 

Desenvolvido em parceria com a ADILO – Agência de 
Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro – e con-
cretizado por oficinas sobre temas destacados em arte 
e cultura contemporânea e visitas às exposições de arte 
apresentadas no Museu de Serralves este projeto tem por 
objetivo incrementar a cidadania e a sensação de pertença 
da comunidade e seus participantes.
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VISITAS EM 
LÍNGUA GESTUAL 
PORTUGUESA 
— PROJETO DE 
FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES 
Desde maio de 2015, a Fundação de Serralves oferece mensal-
mente visitas orientadas em Língua Gestual Portuguesa (LGP) 
por intermédio da parceria com a Laredo - Instituição Cultural. 

Especificamente dirigidas à comunidade surda, estas visitas 
recebem os visitantes na sua língua natural, para um diálogo 
sobre as exposições no Museu, a arte contemporânea, a arqui-
tetura e a paisagem de Serralves. Possuidora de programas de 
excelência na área da Arte e Educação, o Serviço Educativo do 
Museu de Serralves identifica a importância do investimento 
na formação de profissionais para a implementação de um 
grupo permanente de colaboradores que desenvolvam visitas 
orientadas em Língua Gestual Portuguesa. 

O projeto de formação de Educadores em LGP reconhece as 
especificidades da língua gestual e acredita que é imperativa 
uma formação que considere estas especificidades e aposte na 

construção de um vocabulário a partir da experiência da visita 
orientada em exposições de Arte. Com o tempo a prática con-
tribuirá para a construção de uma gramática e de um corpo 
crítico sobre o assunto em Portugal.
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LEITURA FURIOSA 
Promovida pela Association Cardan, acontece todos os anos, em 
Maio, na cidade industrial de Amiens (Norte da França). Foi-nos 
trazida pelo Luiz Rosas e pela Eduarda Dionísio. 
Tem acontecido também em Lisboa (Centro Mário Dionísio), 
em Beja e no Porto. Envolve pessoas que escrevem, pessoas 
que desenham e pessoas zangadas com a leitura. 
Num último momento, envolve todos quantos queiram par-
ticipar na festa de ler e escutar o que foi escrito (Maison de 
la Culture d’Amiens, Casa da Achada, Museu de Serralves, 
Biblioteca de Beja).

HOSPITAL DE 
SÃO JOÃO
Programa de sete a oito sessões de trabalho em oficina e de 
visitas guiadas às exposições com um grupo de adultos da sec-
ção de psiquiatria do Hospital de São João.
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PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA
Serralves tem vindo a aprofundar a ligação com instituições 
vocacionadas para o acompanhamento de grupos com ne-
cessidades especiais/portadores de deficiência, através da 
organização de programas contínuos, com periodicidade 
semanal ou mensal, permitindo assim a descoberta do pa-
trimónio da Fundação. 

As propostas são adequadas às características dos grupos, 
tendo por objetivo despertar atitudes relacionais, desenvolver 
a autonomia, a capacidade de concretização, sempre em cola-
boração com os respetivos técnicos. 
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ACADEMIA 
UBUNTU/
INSTITUTO PADRE 
ANTÓNIO VIEIRA
A Academia Ubuntu é um projeto de capacitação de jovens 
com elevado potencial de liderança em contextos de exclusão 
social. O programa desenvolve-se a partir do Ubuntu, um 
conceito africano que significa “Eu sou porque Tu és”, a partir 
do qual é possível traçar um percurso de formação para uma 
Liderança Servidora. A Fundação de Serralves estabeleceu um 
protocolo de colaboração com esta Academia que se tem vindo 
a desenvolver desde o início de 2013.
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Ao levar a efeito uma programação que promova a reflexão 
sobre o contemporâneo, a Fundação de Serralves preten-

de cumprir uma vertente da sua Missão, assumindo-se como 
um centro de reflexão sobre os temas da sociedade contempo-
rânea e o seu futuro.
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CRUZANDO 
CORPOS, 
CRUZANDO 
FRONTEIRAS
23, 24 E 25 DE MARÇO

Em parceria com o Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa, da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, Serralves apresenta em março de 2017 o congresso 
Internacional “Intersexualidades: Cruzando Corpos, Cruzando 
Fronteiras / Intersexualities: Crossing Bodies, Crossing Borders”, 
cujo principal objetivo será acolher abordagens interdisci-
plinares que, partindo dos Estudos Feministas, dos Estudos 
de Género e da Teoria Queer, em articulação com diferentes 
áreas de saber como a Medicina, a Psicologia, a História, a 
Filosofia, a Sociologia, a Antropologia, o Direito, ou mesmo 
a Física Teórica, abram um espaço que privilegie a discussão 
em torno das políticas de inclusão e da ideia de comunidades 
(sociais, literárias e científicas) no século XXI.

Este Congresso surge no âmbito da Linha de Investigação 
“Intersexualidades”, sediada na Unidade I&D Instituto de 
Literatura Comparada Margarida Losa, da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto.

PROGRAMA:
23 março: Hélène Cixous, filósofa francesa
24 março: Isabel Allegro de Magalhães, ensaísta portuguesa
25 março: João Ramalho Santos, neurocientista
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(TAMBÉM INCLUÍDO NO CAPÍTULO - 
EDUCAÇÃO)

D elineado para coincidir com importantes exposições 
realizadas no Museu de Serralves, em 2017 o programa 

Novas Perspetivas desenvolver-se-á, tal como em 2016, ao 
redor de um tema norteador que constituirá o fio condutor a 
orientar os convites aos convidados, curadores e investigado-
res com trabalho de relevo no âmbito nacional e internacional. 
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(TAMBÉM INCLUÍDO NO CAPÍTULO – 
AMBIENTE – PARQUE DE SERRALVES)

Em parceria com o CIBIO-InBIO, pretende-se organi-
zar duas Grandes Conferências Internacionais sobre 

Proteção e Conservação da Natureza, as quais constituirão 
focos de debate, partilha, disseminação, informação e 
sensibilização para as questões prementes associadas à con-
servação e proteção da Natureza. 

Os temas serão as “Alterações climáticas, desertificação e 
biodiversidade” e “Cidades sustentáveis: planeamento, po-
luição, estrutura verde, transportes”, ambos cruciais para a 
sustentabilidade do planeta e para o bem-estar das populações 
e sociedades humanas. Nestas conferências estarão presentes 
reputados especialistas internacionais nestas matérias. 

Eles trarão ao Porto e ao País informação científica so-
bre as suas implicações na proteção e conservação da 
Natureza e o impacto da evolução nos valores naturais e na 
Biodiversidade, afirmando abordagens disruptivas e inova-
doras, para a sensibilização do grande público, bem como 
de aproximação entre a comunidade académica e científica, 
investigadores, responsáveis pelas políticas públicas e profis-
sionais, com o púbico em geral.
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Como acontece desde a primeira edição, em 2010, a 
iniciativa “Jornadas AEP/Serralves Portugal em 2020” 

voltará a decorrer na Fundação de Serralves, em outubro, 
onde se poderão fazer ouvir importantes reflexões e teste-
munhos de decisores institucionais, empresários e gestores, 
portugueses e estrangeiros, que são protagonistas da globali-
zação da economia e do conhecimento. 

Este encontro é já uma paragem obrigatória para a reflexão 
sobre o posicionamento de Portugal no mundo globalizado, 
integrando as experiências e visões de figuras relevantes nas 
mais diversas áreas do nosso conhecimento.
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No âmbito das Indústrias Criativas a Fundação de 
Serralves assume-se enquanto plataforma colaborati-

va, aberta, multidisciplinar e de experimentação de ideias e 
projetos na área da Economia Criativa, liderando processos 
de promoção e internacionalização nas Indústrias Culturais 
e Criativas (ICC’s).

Assim, em 2017 a Fundação manter-se-á disponível para o 
desenvolvimento de atividades em conjunto com a ADDICT 
– Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, 
contribuindo para o esforço do reconhecimento e promoção 
de setores determinantes para o desenvolvimento do País de-
vido ao elevado potencial económico associado.
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S erralves tem presente no seu ADN o permanente 
dinamismo da atividade que desenvolve, propiciando cru-

zamentos entre o mundo artístico e o mundo empresarial bem 
como o contínuo convívio institucional de artistas de várias 
áreas com Mecenas, Patronos e Fundadores.

Assumindo a Fundação, como um dos seus objetivos estra-
tégicos, contribuir para o desenvolvimento de um ambiente 
favorável à criatividade, que induza a criação e o crescimen-
to de novas empresas no domínio das indústrias criativas, 
com significativo potencial para a criação de riqueza e em-
prego, mais uma vez, unirá à Unicer as suas experiências e 
conhecimentos – também com a de outros parceiros - para 
potenciar o aparecimento de projetos inovadores na área 
das indústrias criativas.

Terá, assim, lugar, durante 2017, a nona edição do evento 
“Prémio Nacional de Indústrias Criativas”, coorganizado com 
a SuperBock/Serralves.

É uma oportunidade de empreendedores criativos acederem a 
formação, reforço da rede de contactos e captação de financia-
mento nacional e internacional.
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A Fundação de Serralves tem vindo a desenvolver, desde há 
vários anos, um processo de colaboração com diversas 

Autarquias, concretizado, designadamente, num intenso pro-
grama de exposições itinerantes com o objetivo de levar a sua 
coleção de Arte Contemporânea ao contacto mais direto com 
as populações de todo o país, assim contribuindo para a uma 
dinâmica cultural descentralizada.

E tem-no feito através do trabalho em rede e em estreita 
colaboração com as autarquias fundadoras dando especial 
relevância a várias componentes, como o Serviço Educativo, 
concebido especialmente para cada exposição.

Para 2017, Serralves irá potenciar, ainda mais, estas ativi-
dades com as Autarquias, desta forma alargando o âmbito 
geográfico da ação da Fundação, numa ótica de descentrali-
zação e proximidade. 

Dentre as autarquias com que Serralves tem vindo a colaborar ao 
longo dos anos, há que destacar as nossas Câmaras Fundadoras:

Município de Barcelos
Município de Braga
Município da Maia
Município de Matosinhos
Município de Oliveira de Azeméis
Município de Ovar
Município de Ponta Delgada
Município de Porto
Município de Póvoa de Varzim
Município de Santa Maria da Feira

Município de Santo Tirso
Município de S. João da Madeira
Município de Viana do Castelo
Município de Vila de Conde
Município de Viseu

No ano de 2017, outras autarquias se tornarão Fundadoras 
de Serralves e alargarão a rede de Municípios com os quais 
Serralves desenvolve estreitas parcerias.

A Fundação pretende vir a realizar com as Autarquias 
Fundadoras um conjunto de ações, mediante acordos que 
consideram a especificidade de cada uma das autarquias com 
o objetivo de promoção da cultura contemporânea e da sen-
sibilização ambiental assim como das demais competências 
disponibilizadas por Serralves que vão ao encontro dos interes-
ses estratégicos daquelas. 

Dentre as referidas ações destacam-se de seguida as seguintes:
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EXPOSIÇÃO ANUAL 
Realização de uma exposição anual, pensada e adequada a 
cada Autarquia, com obras da Coleção de Serralves ou de ou-
tras Coleções em Serralves.

De destacar que, para além das ações expositivas com a sua 
Coleção, a Fundação está também disponível para trabalhar e 
criar de raiz com as autarquias, programas expositivos espe-
cíficos, sendo estes projetos alvo de um orçamento próprio, 
previamente aprovado pela Câmara Fundadora. 

Ainda neste âmbito, sempre que pretendido pela autarquia 
e desde que tenha disponibilidade financeira para o efeito, 
Serralves encontra-se disponível para apoiar e contribuir para 
a edição de uma publicação que acompanhe a respetiva ação 
expositiva e que acautele a sua memória futura.
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EDUCAÇÃO
São desenvolvidas, conjuntamente com as Câmaras 
Fundadoras, diversas ações integrantes de um programa edu-
cativo complementar às exposições realizadas nas autarquias, 
nomeadamente ações de formação dirigidas a técnicos da 
autarquia e/ou professores das escolas locais, dossiers pedagó-
gicos e visitas audioguiadas. 

PROGRAMAS “À LA CARTE”
O Serviço Educativo preparou um conjunto diversificado de 
oficinas a realizar em diversos espaços dos Municípios (no-
meadamente, Museus, Centros de Arte, Bibliotecas), que desta 
forma poderão disponibilizar aos seus munícipes, por um 
valor previamente acordado, atividades orientadas por moni-
tores de Serralves.
O público–alvo destas ações é diversificado (crianças, adoles-
centes e adultos) e decorrerão, em média, ao longo de cerca 
de 3 horas.
Desta forma, pretende-se responder aos pedidos, avulsos, 
que nos têm chegado de várias Câmaras no sentido de rea-
lizarmos pontualmente ações educativas, nas mais diversas 
áreas de competência de Serralves, em particular nas verten-
tes artística e ambiental.
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BIBLIOTECAS 
Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ao 
longo de 2017 será dada sequência, com regularidade, a ações 
de permuta/oferta de publicações às Bibliotecas Municipais.

FORMAÇÃO ANUAL
À semelhança do sucedido nos anos anteriores, propomos a 
realização de ações de partilha de conhecimentos e experiên-
cias destinadas aos Municípios Fundadores. 

Em 2017, a Fundação de Serralves promoverá, ainda, um novo 
programa de seminários destinado a dirigentes e técnicos mu-
nicipais sobre políticas culturais e os novos desafios que nesta 
matéria se colocam aos territórios, em geral, e às comunidades 
locais, em particular. 
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ASSESSORIA 
CULTURAL E 
AMBIENTAL
A pedido de várias autarquias, a Fundação tem vindo a prestar 
assessoria nas mais diversas áreas:

Formação pedagógica de agentes na área da arte contem-
porânea;
Organização de estágios de formação na área educativa;
Prestação de consultadoria na área da arte contemporânea;
Realização de cursos de gestão cultural para os seus co-
laboradores;
Prestação de consultadoria na área de manutenção e con-
servação de espaços públicos verdes;
A conceção e organização de ações de sensibilização am-
biental nos espaços verdes das autarquias;
A conceção e organização de colóquios/seminários sobre 
temas ambientais;
Promoção de ações de formação para técnicos de jardinagem;
Desenvolvimento de programas que visam a inclusão social 
das populações mais desfavorecidas; 
Disponibilizar apoio técnico na área museológica e ambiental.
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SITE
No site da Fundação existe um campo dedicado a esta área 
de atuação de Serralves, disponível em http://www.serralves.
pt/pt/fundacao/fundadores-mecenas-e-apoios/municipios/. 
Desta forma pretende dar-se unidade, coerência e visibili-
dade às ações várias que Serralves promove junto das suas 
Câmaras Fundadoras, que ao longo de 2017 se pretende tor-
nar mais dinâmica.

http://www.serralves/
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SERRALVES  
EM FESTA
O Serralves em Festa propõe celebrar Serralves como um 
espaço inclusivo da arte contemporânea e da cultura, incorpo-
rando ainda o pensamento e práticas ligadas à reflexão sobre o 
meio ambiente e a paisagem. 

Ao longo dos últimos anos, a afluência de participantes ao 
Serralves em Festa tem vindo a bater recordes. Desde 2004 já 
superou a marca de 1 milhão de participantes durante as suas 
40 horas de programação. Em 2016, a 13ª edição do Serralves 
em Festa contou com o número de visitantes mais elevado de 
sempre: 161.244!

Considerado anualmente como um evento que mobiliza a 
cidade do Porto e o País, em 2017 assinalamos novamente 
a programação de projetos performativos apresentados em 
espaços não convencionais em diálogo com os espaços da 
Fundação de Serralves, nomeadamente os Foyers do Museu e 
Auditório, Casa e Parque de Serralves. 
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FESTA DE OUTONO
A Festa do Outono é um evento que acontece no último fim-
-de-semana de setembro que tem vindo a conquistar cada vez 
mais visitantes, tendo em 2016 registado o número mais eleva-
do das oito edições: 50.307. 

Dirigido a famílias, pretende provocar a reflexão sobre o que 
se pode fazer para a construção de uma sociedade mais justa 
e sustentável. 

Oficinas educativas, música, dança e ciência fazem deste um 
fim-de-semana especial para viver em família. 
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BIOBLITZ 2017
 
Iniciativa do CIBIO-InBIO em parceria com a Fundação de 
Serralves, implementada pelo Serviço Educativo do Parque.

BIOBLITZ, FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL 
(SÁBADO E DOMINGO) 
O BioBlitz Serralves 2017 é um evento que tem como objetivo 
motivar para a investigação em biodiversidade mediante 
um programa orientado para a inventariação e identificação 
de espécies no Parque de Serralves, ao longo de um curto 
período de tempo, funcionando como uma “inventariação 
biológica relâmpago”. 
Em 2017 o público terá novamente a oportunidade de, jun-
tamente com os investigadores e cientistas do CIBIO-InBIO, 
experienciar em primeira mão o conhecimento sobre a inves-
tigação em biodiversidade no Parque de Serralves e melhor 
entender em que consiste o processo de inventariação.

BIOBLITZ ESCOLAS  
(2º FEIRA A 6º FEIRA)
Será ainda em 2017 desenvolvido um projeto alargado de 
inclusão da comunidade escolar, denominado «educar para 
a biodiversidade», constituindo o BIOBLITZ ESCOLAS um mo-
mento de celebração final sobre o tema, organizado em duas 
tipologias de atividades: «Explorar» - ensino pré-escolar e 1º 
ciclo EB, e «Investigar» - 2º e 3º ciclo EB.
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Foi com grande orgulho que a Fundação de Serralves 
acolheu os arquivos e o espólio pessoal de Manoel 

de Oliveira. Este precioso acervo que já se encontra em 
Serralves, está a ser objeto de tratamento.

O projeto para a Casa o Cinema Manoel de Oliveira (CCMO) 
que nasceu da vontade de criar as condições ideais para aco-
lher e divulgar este importante espólio, lançará a base para a 
divulgação e reflexão sobre a arte do cinema em Serralves.

A CCMO será sem dúvida um equipamento cultural muito im-
portante para a cidade do Porto e para o país. E também uma 
forma de homenagem a Manoel de Oliveira, que trabalhou com 
Serralves para que este projeto se concretizasse, ao qual se associa 
um outro grande nome, o do eminente arquiteto Álvaro Siza.

A aprovação da candidatura a fundos comunitários da Casa 
do Cinema Manoel de Oliveira foi divulgada a 31 de maio. 
Foi uma decisão que confirma a relevância e qualidade do 
projeto, que Serralves sempre defendeu. Em 2017 a Fundação 
irá prosseguir com as etapas previstas do projeto, nomeada-
mente o lançamento do Concurso Público para a empreitada/
obra de construção.
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E stá prevista a renovação da atual solução de bilhética de 
modo a poder colmatar algumas lacunas da atual solução, 

tais como:

Vendas online integradas diretamente com a bilhética;
Validação, das entradas e saídas dos espectadores, com re-
curso à leitura do código de barras, por pistola, torniquete 
ou porta automática;
Controlo através de Códigos de Barras Lineares ou QRcode (2D);
Registo da origem do cliente na emissão do bilhete;
Envio do bilhete com código de barras por SMS;
Reservas de Bilhetes e pagamento com referências MB;
Associação de bilhetes a clientes / cartões.
Vendas através do facebook

A solução escolhida é uma “Application Service Providers” (ASP), 
ou como também é conhecida “Software As A Service” (SaaS).Os 
ASP permitem às organizações fazer o outsourcing do software 
mediante o pagamento de uma renda por utilização. Como contra-
partida, o ASP compromete-se a cumprir, mediante um “Service 
Level Agreement” (SLA), um determinado nível de serviço. 

Tendo em conta os últimos dados da Gartner® este é um 
modelo de negócio em rápido crescimento, tendo em conta 
os inúmeros benefícios para as organizações, dos quais po-
demos salientar:

Eliminação dos custos iniciais para adoção de novas tecnologias;
Adaptação e flexibilização dos recursos em função das ne-
cessidades reais das organizações;

Melhoria da qualidade dos serviços prestados por tercei-
ros, tendo em contas os SLA existentes, com tempos de 
respostas muito mais céleres do que no modelo de negó-
cio convencional;
Garantia da disponibilidade do serviço sem falhas;
Solução de Disaster Recovery incluída nas soluções sem 
necessidade das organizações suportarem os custos eleva-
dos associados;
Acesso à informação em qualquer local, bastando um 
acesso à internet.



PLANO DE ATIVIDADES 2017228

AT
IV

ID
AD

ES
 D

E 
SU

PO
RT

E 
20

17



229 PLANO DE ATIVIDADES 2017



PLANO DE ATIVIDADES 2017230

AT
IV

ID
AD

ES
 D

E 
SU

PO
RT

E 
20

17
CO

M
UN

IC
AÇ

ÃO



231 PLANO DE ATIVIDADES 2017

A Comunicação da Fundação de Serralves tem como prin-
cipal objetivo para 2017 a melhoraria na divulgação das 

suas atividades tornando-as mais visíveis e notórias, tanto a 
nível nacional, como internacional. 

A integração entre os seus diversos suportes e a sua maior 
adequação aos targets a quem se dirige são metas a atingir.

Pretende-se, também, tornar a comunicação mais assen-
te em suportes digitais, com conteúdos de Património e 
Programação, com o intuito de que a mesma permita uma 
maior mensuração dos seus impactos e eficácia.
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A estratégia de comunicação delineada para o próximo exercí-
cio foi construída de acordo com os seguintes pressupostos:

FORTE INVESTIMENTO DE SUPORTE À VISIBILIDADE PARA 
TURISTAS, ESTEJAM ESTES NA CIDADE OU NOS SEUS LO-
CAIS DE ORIGEM; 

PRESENÇA SIGNIFICATIVA EM COMUNICAÇÃO DIGI-
TAL, NOMEADAMENTE EM FERRAMENTAS GOOGLE, 
INSTAGRAM, YOUTUBE, FACEBOOK ENTRE OUTRAS;

PRESENÇA EM MEIOS NACIONAIS DE GRANDE DIVULGAÇÃO 
– TELEVISÃO E RÁDIO – EM GRANDES MOMENTOS – PRINCI-
PAIS EXPOSIÇÕES E GRANDES EVENTOS;

PRESENÇA REGULAR EM RÁDIO E IMPRENSA COM COMU-
NICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SEMANAL/MENSAL COM 
REFORÇO EM GRANDES MOMENTOS – PRINCIPAIS EXPOSI-
ÇÕES E GRANDES EVENTOS;

PROCURAR UMA ELEVADA EXPOSIÇÃO MEDIÁTICA DE 
FORMA MANTER ELEVADOS NÍVEIS DE NOTORIEDADE E 
CAPTAÇÃO DE PÚBLICOS.
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COMUNICAÇÃO 
DIGITAL
A Comunicação digital deverá permitir uma melhor oti-
mização do investimento, principalmente devido à maior 
segmentação que este tipo de media permite obter.

Para uma estratégia de comunicação de sucesso, é fundamen-
tal uma evolução do website para as mais atuais regras de 
produção de conteúdos e suportes de acesso ao mesmo.

Esta reformulação pressupõe:
melhorar navegabilidade
melhorar usabilidade
melhor gestão de conteúdos entre Programação e 
Institucional
melhor adaptabilidade ao acesso mobile
melhor rastreabilidade e interpretação dos fluxos de visitas

A evolução deverá permitir uma melhor experiência ao 
visitante digital, bem como uma melhor resposta a um in-
cremento do fluxo de visitantes provenientes de uma maior 
presença em campanhas de visibilidade em suportes e meios 
online, nomeadamente redes sociais.
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COMUNICAÇÃO  
PARA TURISTAS
Um dos objetivos a considerar para 2017 é o aumento da comu-
nicação e investimento dirigido a captar visitantes com objetivos 
turísticos, nacionais e internacionais. 

Serralves pretende aumentar de forma significativa a sua pre-
sença nos roteiros turísticos da cidade, região e país, por forma 
a captar  turistas ainda na fase de planeamento da sua visita. 

Neste contexto, deverá ser implementada a pesquisa de 
informação que permita a Serralves trabalhar, através de ferra-
mentas digitais, estes segmentos.

COMUNICAÇÃO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL
Ao se trabalhar o aumento de notoriedade, pretende-se que 
esse crescimento seja, não só a nível nacional, mas também a 
nível internacional.

Em termos nacionais, o trabalho mais cuidado ao nível da pro-
cura de suportes de elevada visibilidade em locais de elevado 
tráfego deverá ser implementado. 

Será, para tal, muito relevante a procura de formas de aumen-
to da captação de Turistas nacionais e internacionais na cidade 
de Lisboa, dado este ser um mercado com um crescimento e 
volumes muito significativos. 

A manutenção de campanhas de comunicação em jornais na-
cionais de referência e o alargamento a meios internacionais, 
nomeadamente na Galiza será um dos planos a desenvolver.
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MEDIR A 
COMUNICAÇÃO
Toda a estratégia de comunicação deverá ser apoiada em su-
portes que permitam uma mensuração da sua eficácia junto 
dos recetores da comunicação.

O rastreamento dos envios de email marketing; a análise do 
comportamento de acessos ao website, nomeadamente o que 
se procura, a sua proveniência; a relação da marca nas redes 
sociais e como se comporta face os respetivos seguidores são in-
formações cruciais para o aumento da eficácia da comunicação.

ESTUDOS DE 
VISITANTES
Será, também crítico para a atividade de comunicação o 
desenvolvimento de estudos de mercado/visitantes e criar ba-
rómetro de satisfação periódica do visitante. 

Estas ferramentas e informação permitirão a melhoria da 
performance da comunicação, nomeadamente ao nível da efi-
cácia da comunicação por segmento de públicos.
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MANUTENÇÃO DA 
TENDÊNCIA DE 
CRESCIMENTO DOS 
VALORES ANUAIS 
DE REFERÊNCIAS 
NOS MEDIA 
NACIONAIS
Serralves registou nos últimos anos valores impressio-
nantes de AEV (Advertising Equivalent Value), mais 
concretamente 9,2 milhões de Euros em 2014, 13,7 milhões 
em 2015. 

O primeiro grande objetivo da Assessoria de Imprensa para 
2017 é manter esta tendência de crescimento e continuar a 
obter resultados expressivos neste indicador, que demonstra o 
enorme impacto de Serralves na comunicação social.

Manter e até tornar ainda mais próxima e regular com os ór-
gãos de comunicação social mais relevantes, nomeadamente 
os três canais de televisão nacionais, os mais importantes jor-
nais e as news magazines de impacto nacional.

Reforçar a publicação/transmissão de conteúdos editoriais 
de grande impacto, como por exemplo emissões especiais 
realizadas a partir de Serralves (jornais televisivos e emissões 
especiais de programas de grande audiência) artigos e reporta-
gens sobre os grandes momentos de programação, entrevistas 
com os principais protagonistas.
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REFORÇO DA 
NOTORIEDADE 
NOS MEDIA 
INTERNACIONAIS
Identificar com maior clareza os órgãos de comunicação social 
de referência a nível internacional, não apenas no domínio da 
arte (onde as exposições de Serralves já garantiram presença 
regular), mas também nos domínios da cultura (em sentido 
lato), da arquitetura e do turismo/viagens, entre outros.

Reforçar a comunicação à imprensa internacional da 
vertente património e da vertente destino turístico, e não 
apenas programação;

Aprofundar, a partir das apresentações internacionais de 
exposições de Serralves, as relações com os meios de comuni-
cação dos países de destino, com vista a maximizar o impacto 
das exposições apresentadas e aumentar a notoriedade de 
Serralves nos vários países (casos da apresentação de Helena 
Almeida em Paris, Bruxelas e Valência ou da Bienal de São 
Paulo em Serralves).

Na área do Turismo, a organização de press trips, individuais e 
conjuntas, que permitam trazer a Serralves jornalistas e críti-
cos internacionais relevantes, quer da área das artes quer dos 

sectores da cultura, turismo e viagens. Este tipo de visitas e re-
portagens garante a publicação imediata de notícias e também 
a fidelização e atenção destes contactos. 

Com base no histórico deste tipo de ações e na visão futura que 
lhe queremos imprimir estimamos que seja possível organizar 
20 press trips em 2017.

Continuar a colaborar com instituições de promoção interna-
cional da cidade do Porto como destino turístico, linha de ação 
que resulta em dezenas de visitas de jornalistas internacionais 
a Serralves a cada ano e consequentemente num crescimento 
de referências nos media internacionais. 
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GRANDE 
VISIBILIDADE DA 
COLEÇÃO EM 
SERRALVES E  
NO PAÍS
Comunicar intensivamente as exposições da Coleção realiza-
das em Serralves, como momentos altos da programação.

Convidar jornalistas e críticos a visitar estas exposições, para 
potenciar a visibilidade em todo o país através dos media de 
impacto nacional.

Reforçar a comunicação das exposições itinerantes da Coleção 
em todo o país, trabalhando em rede com as autarquias 
Fundadoras para impactar os media locais e regionais, bem 
como potenciar os resultados na imprensa nacional.

Dar destaque mediático à integração de novas obras na 
Coleção, dando expressão à forma como Serralves investe e 
reforça a sua coleção, cumprindo uma parte da sua missão.
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2017 será um ano de grandes ambições no que à atividade 
Comercial diz respeito. 

A conceção, definição e implementação da estratégia de an-
gariação de proveitos, provenientes das várias unidades de 
negócio próprias, são fundamentais à sustentabilidade finan-
ceira da Fundação. 

Desta forma o Plano de Atividades para 2017 da área Comercial 
está construído contando com um elevado esforço de cresci-
mento de receitas e rentabilidade face a anos anteriores.
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ARBORICULTURA
Para aumentar a performance desta unidade de negócio, a 
área Comercial irá trabalhar com o objetivo de potenciar os 
clientes atuais bem como na pesquisa por new business, com 
principal foco no aumento da taxa de conversão dos pedidos 
orçamentados em trabalhos realizados.

EVENTOS
Esta Unidade de Negócio tem o grande desafio manter um ele-
vado nível de ocupação dos espaços possíveis de alugar para 
efeito de eventos de entidades externas. 
Pretende-se analisar novos espaços e áreas até agora menos 
explorados e cujo potencial de rentabilização pode ser igual-
mente interessante. 
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LOJA DE 
SERRALVES
O principal objetivo da Loja de Serralves em 2017 é aumentar 
o tráfego e receitas face ao registado em 2016. Como tal, será 
redefinido o seu posicionamento através de uma revisão de 
gama e da forma de exposição da mesma. 
O reforço da imagem de local destino enquanto “Loja de 
Autor/Concept Store”, deverá permitir um aumento da atra-
tividade física do ponto de venda, a qualificação da oferta e a 
sua diferenciação face aos concorrentes.  

CONCESSÕES DE 
RESTAURAÇÃO
Os espaços de restauração devem procurar em 2017 um au-
mento da sua faturação e rentabilidade.
Cabe ao departamento Comercial garantir que os canais de 
divulgação da Fundação de Serralves proporcionem a estes 
espaços um aumento do tráfego e assim contribuir para o in-
cremento da faturação e rentabilidade. 
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AMIGOS
 
Para 2017 esta área de negócio tem como foco crescer as receitas 
através da angariação, recuperação e fidelização do universo de 
amigos existentes; para tal será importante o desenvolvimento 
de informação que permita um melhor conhecimento do atual 
universo de Amigos bem como da proposta de valor do progra-
ma, tendo em vista um crescimento na captação. 

GRANDES 
EVENTOS
Os Grandes Eventos são momentos de captação massiva de 
públicos para Serralves e, por essa razão, oportunidades de 
incremento significativo de receitas. 

Será realizada uma reavaliação dos modelos de exploração 
comercial destes momentos, por forma a potenciar o tráfego 
existente nestes momentos.
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LIVRARIA DE 
SERRALVES
A Livraria de pretende continuar a ser um ponto de referência 
na cidade e região, no que a publicações de Arte e Cultura 
Contemporânea diz respeito. 
Será importante manter a oferta relacionada com as áreas core 
da Fundação e Programa expositivo – catálogos, merchan-
dising, bem como a dinamização regular do ponto de venda, 
através da organização de eventos.

OUTROS CANAIS 
DE VENDA
Em 2017 continuaremos a fomentar os acordos e modelos 
de distribuição internacional de publicações e produtos de 
Serralves com vista a obter uma maior visibilidade das publi-
cações de Serralves. 
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TURISMO 
CULTURAL
Os programas de viagens culturais, com conteúdos alinhados 
com o Programa Expositivo, continuará a ser realizado em 2017. 
O modelo de operacionalização destas viagens será concebido 
tendo em conta o estabelecimento de parceria com entidade 
especialista neste tipo de programas. 

FESTAS DE 
ANIVERSÁRIO
As Festas de Aniversário realizadas na Fundação de Serralves 
mantêm as diretrizes Educativas definidas pelos seus 
Serviços Educativos. 
Continuar a oferecer serviços de qualidade, num ambiente di-
ferenciador e com conteúdos pedagógicos e didáticos será um 
dos principais objetivos desta área para 2017. 
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CURSOS E 
WORKSHOPS
As atividades de formação em torno de temas da contempo-
raneidade são importantes para que a Fundação de Serralves 
possa alargar a sua atuação a um mais vasto universo de 
públicos, que não apenas os regulares frequentadores das ati-
vidades da Fundação de Serralves. 

Esta área de negócio procurará desenvolver temas que 
captem a atenção das novas gerações, enquanto espaço de 
debate e partilha de temas da sociedade contemporânea.
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“O voluntariado em Serralves é uma excelente oportunidade para 
participar, conhecer e dinamizar uma componente cultural e artís-

tica. Além disso, é um espaço para conhecer novas pessoas e despertar 
novos interesses.” (testemunho de um Voluntário)

A Fundação de Serralves tem como missão estimular o interesse e do 
conhecimento de públicos de diferentes origens e idades pela Arte 
Contemporânea, pela Arquitetura, pela Paisagem e por temas críti-
cos para a sociedade e seu futuro. Perante esta responsabilidade, o 
Voluntariado tem-se revelado uma componente importante na ação 
desenvolvida com a comunidade, sendo uma mais-valia na partici-
pação, divulgação e gosto pela utilização dos espaços culturais, bem 
como no acolhimento mais próximo de quem visita a Fundação.

Em 2017 para além do programa de voluntariado iremos tam-
bém apostar nas seguintes atividades no sentido de fortalecer 
a relação com o Voluntário e com a sociedade envolvente:

Desenvolvimento de parcerias com universidades séniores, 
escolas, plataformas de voluntariado e outras instituições 
que promovam a missão de voluntariado;

Organização do “Encontro Anual de Voluntários” juntando 
em Serralves, voluntários e outros convidados, num espaço 
de partilha e discussão em torno de um tema pertinente na 
área do voluntariado;

Criação de uma newsletter de divulgação pública sobre a 
atividade do voluntariado em Serralves que envolva a parti-
cipação de voluntários na redação de alguns dos conteúdos.
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Consciente da sua presença e influência junto das comu-
nidades local, regional e internacional, a Fundação é 

reconhecida como um exemplo ao nível ambiental minimi-
zando os impactes ambientais das suas atividades, prevenindo 
a poluição e contribuindo ativamente para o desenvolvimento 
sustentável. Estas boas práticas foram reconhecidas ao obter em 
2013 o registo no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 
(EMAS – Eco-Management and Audit Scheme), tornando-se a pri-
meira fundação cultural portuguesa a obter este registo.

Além deste registo a Fundação está também certificada pela 
norma ISO 14001:2012.
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P ara garantir a manutenção da Certificação Ambiental 
é necessária a realização constante de um conjunto de 

tarefas que assegurem o cumprimento do estipulado na 
norma ISO 14001 e no Regulamento EMAS, nomeadamente: 
monitorizar os consumos de água, dos resíduos, da ener-
gia elétrica, do gás natural e dos combustíveis utilizados 
nos transportes e na manutenção do Parque; garantir o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor e de outros 
requisitos que a Fundação subscreve; acompanhar, em cada 
ano, todo o processo de auditorias interna e externa e elabo-
rar a Declaração Ambiental.

Para além destas atividades - que são inerentes à Certificação 
Ambiental - em 2017 pretende-se realizar outras ações com o 
objetivo de melhorar o desempenho da Fundação em matéria 
de ambiente, de que são exemplos as seguintes:

Implementação de indicadores: a Fundação utiliza um 
conjunto de indicadores que permite monitorizar a evolu-
ção do desempenho ambiental da Fundação no âmbito do 
EMAS. Em 2017 procurar-se-á desenvolver novos indicado-
res que sejam o mais representativos possível da evolução 
dos diversos consumos.

Qualidade da água para rega: o Parque de Serralves é rega-
do com recurso a um conjunto de poços, minas e linhas de 
água existentes dentro da propriedade. Para um conheci-
mento mais aprofundado da qualidade desta água ir-se-á 
proceder, em 2017, à sua análise química e bacteriológica.

Dinamização de Ideias Verdes: reconhecendo a importân-
cia da informação e da sensibilização dos colaboradores em 
matéria de ambiente, irão ser divulgadas através do correio 
eletrónico Ideias Verdes – curiosidades e notícias sobre 
questões relacionadas com o ambiente.

Refira-se, finalmente, que em 2015 foi publicada uma nova 
versão da norma ISO 14001 – norma ISO 14001:2015 – e que 
Serralves terá que efetuar a transição até 2018. Entretanto, 
para que a mesma seja feita de forma gradual, pretende-se ini-
ciar, já em 2017, o processo de transição com a implementação 
de novos procedimentos.
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ADESÃO À HORA 
DO PLANETA 
A Hora do Planeta é uma iniciativa da WWF, que representa 
uma tomada de posição contra as alterações climáticas, e 
procura alertar para o aquecimento global e para um modo de 
vida mais sustentável. Consciente da sua presença e influên-
cia junto das comunidades local, regional e internacional, a 
Fundação irá aderir a esta iniciativa em 2017 e desligar as luzes 
durante 60 minutos.
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SUSTENTABILIDADE 
NOS EVENTOS
Os eventos realizados em Serralves para crianças, jovens e 
famílias como a Festa do Outono ou o Serralves em Festa são 
momentos muito importantes para divulgação da Missão da 
Fundação e para transmitir, de uma forma pedagógica, princí-
pios e boas práticas ambientais junto dos seus visitantes e ao 
longo de toda a cadeia de fornecedores.

Em 2017 continuar-se-á a fomentar a sensibilização dos visitan-
tes para a correta separação de resíduos através da colocação de 
mais ecopontos no espaço dos eventos, da afixação de sinalética 
para informar sobre a correta separação dos resíduos, e a incen-
tivar à adoção de boas práticas através da Newsletter. 

No Serralves em Festa, em particular, dando continuidade a 
ações desenvolvidas em anos anteriores, e em articulação com 
a Direção do Parque, pretende-se dar apoio na coordenação 
das Brigadas de Ambiente – grupos de voluntários que visam 
sensibilizar o público para a preservação do Parque. Pretende-
se também desafiar os fornecedores a serem mais sustentáveis 
e a construírem soluções em conjunto com Serralves para 
minimizarem a geração de resíduos da sua atividade e para 
utilizarem materiais mais ecológicos.



FUNDAÇÃO DE SERRALVES 
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Telefone. 808 200 543
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