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1. A FUNDAÇÃO DE SERRALVES HOJE – UMA VISÃO ESTRATÉGICA 

Ao longo da sua existência, e em particular nos últimos anos, a Fundação de Serralves tem vindo a 

desenvolver-se harmonicamente de acordo com a Missão que definiu com base em 5 eixos estratégicos: 

CRIAÇÃO ARTISTICA – Com particular relevância para as artes plásticas, através da constituição de uma 

colecção internacional de arte contemporânea de referência e de um ambicioso programa de exposições 

dos artistas portugueses e estrangeiros mais relevantes e de iniciativas de apoio aos jovens criadores. 

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICOS – Através de programas educativos inovadores, adequados a 

todos os tipos de pessoas, de todas as idades, de acções de grande visibilidade como o “Serralves em 

Festa”, a “Festa do Outono”, o “Dia do Ambiente” e a realização de “Exposições Itinerantes” de carácter 

pedagógico. 

AMBIENTE – Valorizando o Parque como espaço de fruição pública e pretexto para a abordagem dos 

principais problemas ambientais do mundo de hoje, no contexto mais vasto de relações da arte com a 

paisagem. 

REFLEXÃO CRITICA SOBRE A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA – através do estudo e debate em conferências e 

colóquios das principais questões do nosso tempo, quer a nível Nacional quer Internacional, com a 

participação de grandes pensadores no domínio das artes, das ciências sociais e das ciências 

experimentais. 

INDÚSTRIAS CRIATIVAS – Como expressão da crescente relação entre a cultura e a economia, com grande 

potencial para a criação de emprego e de riqueza em domínios tão diversos como a arquitectura, o 

design, as tecnologias da informação, a publicidade, etc. Esta é uma área em que Serralves, pelas suas 

características específicas de ponto de encontro entre empresários e artistas, assumiu um papel pioneiro, 

criando a primeira Incubadora de Indústrias Criativas – INSERRALVES - portuguesa, já em funcionamento 

e promovendo, com a criação da ADDICT, a que preside, a constituição do primeiro Cluster de Indústrias 

Criativas em Portugal, na região Norte. 

Estes 5 grandes eixos, que se interligam e reciprocamente se potenciam, conferem à Fundação de 

Serralves um carácter único, no plano Nacional e Internacional, permitindo-lhe simultaneamente, uma 

focagem clara em objectivos precisos e uma visão abrangente da sociedade contemporânea, 

indispensável a uma instituição que, por natureza, tem que estar no centro dessa contemporaneidade. 

Esta singularidade de Serralves, a par de um modelo de gestão igualmente inovador, em que se concilia 

autonomia face aos interesses privados e independência face ao poder político, com uma metodologia de 

trabalho assente no estabelecimento de parcerias com os Fundadores e de cooperação activa com o 

Estado, as Autarquias e as Instituições da Sociedade Civil, de um grande rigor e eficiência na gestão dos 

recursos, são factores determinantes do sucesso deste projecto, que importa, pois, preservar e 

aprofundar, respondendo às dificuldades do presente e aos desafios do Futuro. 
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2. BREVE BALANÇO DE 2007-2009 – CRESCIMENTO E 

CONSOLIDAÇÃO 

No triénio 2007-2009, a Fundação de Serralves continuou a crescer em todas as dimensões e a consolidar-

se como uma instituição de referência na sociedade Portuguesa, com um reconhecido prestígio 

internacional. As medidas de contenção de custos oportunamente tomadas, o esforço feito em termos de 

fundraising e uma contínua melhoria dos sistemas de gestão e controle, permitiram assegurar o crescimento 

e solidez financeira da instituição durante a grave crise económica que atravessamos. 

Referem-se alguns aspectos mais relevantes: 

 Integraram a Fundação de Serralves, 27 novos Fundadores, cujo número total atingirá no fim do ano 

177 Fundadores; 

 O número de visitantes atingiu o 1.200.000, o que significa um crescimento de cerca de 20%, face ao 

triénio anterior, e que nos coloca, no primeiro lugar dos Museus Portugueses e, entre os 10 mais 

visitados museus europeus de arte contemporânea de características semelhantes; 

 Realizaram-se 61 exposições no Museu e na Casa e 38 fora da Fundação, por todo o País; 

 Dez das nossas exposições – Manoel de Oliveira, Rauschenberg, Júlio Pomar, David Goldblatt, Bruce 

Nauman, Manuel Alvess, Guy Tillim, Juan Muñoz, Ruhlmann e Augusto Alves da Silva foram 

unanimemente reconhecidas pela crítica como estando entre as melhores realizadas em Portugal e 

tiveram importante acolhimento internacional; 

 Atingiu-se um nível excepcional de co-produções internacionais com prestigiados Museus como a Tate 

Modern de Londres, o Museum Ludwig de Colónia, o MACBA de Barcelona, o MADRE de Nápoles, o 

Haus der Kunst de Munique, o Reina Sofia de Madrid, o New Museum de Nova York e o Malmö 

Konsthall de Malmo; 

 Pela primeira vez uma exposição totalmente comissariada e produzida por Serralves – Manoel de 

Oliveira – foi apresentada numa capital Europeia – Berlim – com assinalável sucesso da crítica e do 

público. 

 A Colecção de Arte Contemporânea de Serralves enriqueceu-se com mais 443 obras, totalizando 3.520 

obras, tornando-se uma colecção internacional de referência, que integra artistas portugueses em 

confronto com os mais importantes artistas estrangeiros; 

 O público jovem, que participou em programas educativos da Fundação em articulação com as 

escolas, ultrapassou os 300.000; 
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 As outras formas de expressão artística (dança, música, cinema) mais que duplicaram os seus 

públicos ultrapassando os 34.000 frequentadores; 

 O número de visitantes virtuais, medido pelo número de page views, dimensão cada vez mais 

importante da nossa acção, será superior a 150 milhões, o que representa um crescimento de cerca 

de 100 milhões relativamente ao triénio anterior, justificando o Prémio Internacional ganho pelo nosso 

Site; 

 A notoriedade da Fundação na Comunicação Social, medida pelo valor de mercado das referências 

que lhe dizem respeito, ultrapassou os 25 milhões de euros, um aumento de cerca de 50% em relação 

ao triénio anterior. Este crescimento deve-se em boa parte à política de comunicação e marketing cuja 

excelência foi reconhecida pela atribuição do prémio Arte e Cultura – Marketeer 2009; 

 O número de turistas estrangeiros que visitaram a Fundação, ultrapassou os 140.000 o que representa 

um crescimento superior a 280%, fruto da excelente parceria com o Turismo de Portugal I.P; 

  “Serralves em Festa” contou no triénio de 2007-2009 com 248.192 participantes, o que significa um 

crescimento de quase 70%, consolidando-se como a maior festa cultural multidisciplinar em Portugal e 

um case study internacional; 

 Prosseguiu o desenvolvimento do projecto estratégico de “Serralves 21”, que integra um novo conceito 

de armazenagem e usufruto de arte, um pólo de Indústrias Criativas e que se configura como essencial 

para o País e para o desenvolvimento da própria Fundação. O projecto foi aprovado para financiamento 

pelo QREN com o montante de 27,208 000 €; 

 Na área do ambiente, da paisagem e da sustentabilidade, deu-se continuidade à implementação de 

medidas de preservação do património, nomeadamente das suas infra-estruturas e revestimento 

arbóreo e arbustivo, com base numa gestão racional dos seus recursos e iniciou-se se o processo de 

Certificação Ambiental. 

Em 2009 a Fundação comemorou o seu 20º aniversário e o Museu de Arte Contemporânea celebrou o 10º 

aniversário da sua inauguração. Neste contexto e apesar da contenção financeira imposta pela crise, foi 

concretizado um amplo plano de iniciativas de que se destacam: 

 A primeira apresentação no Museu de uma perspectiva global da Colecção da Fundação com cerca de 

500 obras; 

 A primeira utilização sistemática de um espaço na baixa do Porto para apresentação de novos 

projectos como contributo para a revitalização daquela zona; 

 A produção de um filme de Manoel de Oliveira sobre os Painéis de São Vicente que integrará a 

Colecção de Serralves; 
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 A edição de um livro de artista de Lothar Baumgarten sobre o Parque de Serralves; 

 A edição de um livro sobre a Fundação – a sua história e o presente, da autoria de Sérgio Andrade; 

 A realização na Casa de Serralves de uma grande exposição sobre “Ruhlmann e a Fraternidade das 

Artes”, como corolário da política de valorização deste património único em Portugal, que levou as seu 

restauro e à aquisição de um número considerável de documentos e peças que lhe dizem respeito e, 

ao seu reconhecimento internacional; 

 A realização de uma grande Conferência Internacional sobre os Museus e a Sociedade 

Contemporânea; 

 A celebração dos aniversários com uma festa nos jardins de Serralves, que contou com cerca de 1.000 

convidados e a presença do Senhor Presidente da República e vários Ministros; 

 Serralves afirmou-se como a instituição líder em Portugal no domínio das Indústrias Criativas, tendo 

lançado a primeira incubadora nacional, comparticipado na criação do 1º Prémio Nacional das 

Indústrias Criativas e promovido a criação da Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, 

entidade dinamizadora do primeiro Cluster de Indústrias Criativas à qual a Fundação preside; 

 Criação do Conselho Internacional de Serralves como forma de consolidar o prestígio e influência 

internacional da Fundação e promover novos contactos e apoios. 
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3. PLANO PARA 2010 

3.1. ACTIVIDADES 

3.1.1. ARTES PLÁSTICAS 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

É objectivo da Direcção do Museu o desenvolvimento de uma programação que protagonize o Museu, não 

só como um lugar de apresentação da arte aberto ao grande público e capaz de o sensibilizar para a 

importância da Arte Contemporânea, mas também como um lugar de reflexão sobre a arte e a sua relação 

com a vida e a sociedade do nosso tempo. Formula-se o objectivo de considerar o Museu como um 

espaço para a Academia, onde o ensaio, a discussão e a reflexão tenham um lugar relevante. Nessa 

medida, as exposições deverão ser acompanhadas por conferências, ciclos de debates, colóquios e 

simpósios onde a discussão e a criação de uma consciência crítica sejam motivadas e desenvolvidas. 

Para 2010, a Direcção do Museu apresenta uma proposta de programa, do qual constam dez exposições 

no Museu de Serralves, uma exposição na Casa de Serralves, um livro de artista sobre o Parque de 

Serralves, assim como um Colóquio Internacional sobre Arte e Cidadania na Cultura Contemporânea, no 

contexto da celebração do centenário da República Portuguesa. Esta programação dá continuidade aos 

objectivos prosseguidos ao longo dos últimos anos, no sentido de apresentar aos seus públicos exposições 

antológicas de alguns dos nomes mais importantes da arte contemporânea portuguesa e internacional, 

mostrando obras essenciais para o conhecimento das linguagens artísticas dos nossos dias, ou de 

apresentar exposições colectivas que proponham uma nova interpretação e leitura da história da arte do 

nosso tempo.  

2. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES 

Janeiro – Fevereiro 

AUGUSTO ALVES DA SILVA 

Augusto Alves da Silva é um dos mais importantes artistas 

portugueses revelados na década de 1990. Embora não 

trabalhe exclusivamente com a fotografia, é neste meio que 

tem executado alguns dos trabalhos mais marcantes no 

contexto artístico português dos últimos vinte anos. Augusto 

Alves da Silva tira partido da ilusória neutralidade da 

fotografia e dos códigos convocados automaticamente por 

determinados regimes de imagens (paisagem, retrato), apresentando imagens claras, nítidas, em que o 
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excepcional nunca salta à vista, antes tendo de ser procurado; em que, no fundo, nunca nada é dado a 

ver de forma imediata, promovendo um diferimento que desmente retrospectivamente, consoante 

olhamos mais atentamente para cada imagem, aquilo que, num primeiro olhar, ela parecia significar. 

Inaugurada ainda em 2009, esta é a primeira exposição retrospectiva de um dos mais importantes 

fotógrafos portugueses da actualidade.  

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 

Janeiro - Março 

COLECÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

 

 

Com o Projecto “10 Anos da Colecção do Museu de Serralves”, a Fundação de Serralves propôs-se 

concretizar um conjunto de acções e actividades que acautelassem a devida salvaguarda, restauro e 

valorização do Acervo de Arte Contemporânea da Fundação, bem como a sua fruição de uma forma 

inovadora, com integral respeito pela identidade e integridade da Missão da instituição e do espaço onde a 

mesma se desenvolve;  

A comemoração do décimo aniversário do Museu de Serralves impôs um momento de reflexão, de registo, 

não só de acontecimentos retrospectivos, mas igualmente prospectivos: que objectivos alcançou o Museu 

nestes dez anos de existência? Que metas pretende delinear para o futuro?  

A exposição com a Colecção da Fundação de Serralves, que se iniciou em Maio de 2009 e que se 

prolonga pelo primeiro trimestre de 2010, apresenta um balanço do trabalho desenvolvido com o acervo 

ao longo desta última década. Com obras maiores representativas quer do núcleo histórico da Colecção, 

abrangente das décadas de 60 e de 70, quer das constelações de artistas identificáveis no acervo desde a 

década de 80 até à actualidade, é um importante momento que tornará visível o programa da colecção, 

assim como as incorporações recentemente efectuadas que serão mostradas ao público pela primeira vez. 

Comissariado: João Fernandes, Ulrich Loock 

Produção: Fundação de Serralves 
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BES REVELAÇÃO 

A 5ª edição da exposição BES Revelação apresenta os 

projectos vencedores e inéditos de Ana Braga, Inês Moura e 

Susana Pedrosa.  

Susana Pedrosa (Coimbra, 1983) apresenta um projecto que 

comunica com as experiências linguísticas e conceptuais das 

décadas de 1960-70. Recorrendo a agendas e calendários 

emprega a fotografia, mais especificamente a projecção de 

diapositivos, para descrever a passagem do tempo. 

Ana Braga (Porto, 1986), recorrendo à ampliação de imagens de arquivo, nomeadamente detalhes de 

vegetação, subverte as capacidades narrativas da projecção de diapositivos, confrontando-nos com 

pequenas diferenças na repetição. 

Inês Moura (Coimbra, 1984), depois de uma rica experiência enquanto estudante de arte em São Paulo, 

propõe-se traduzir para os seus projectos – em fotografia, mas também em desenho – o carácter poroso, 

não definitivo, constantemente alterável daquela metrópole. 

O Júri do concurso foi constituído por Mélanie Bouteloup (curadora, co-fundadora e directora do Centro 

de Arte Bétonsalon, em Paris), Aida Castro (artista e curadora, membro fundador do colectivo artístico 

Embankment), Ricardo Nicolau (curador, adjunto do director do Museu de Serralves) e François Piron 

(crítico de arte e curador, membro fundador da Galeria Castillo/Corrales, em Paris). 

Comissária: Aida Castro 

Produção: Fundação de Serralves 

 

Março - Junho 

LOURDES CASTRO 

Lourdes Castro (Madeira, 1930) desenvolve a sua obra a 

partir das suas pesquisas sobre a sombra de flores, pessoas e 

objectos. Saindo de Portugal em finais da década de 50, 

funda em Paris, com René Bertholo, o Grupo KWY, utilizando 

as consoantes que não existiam no alfabeto português, ao 

qual se juntarão outros artistas portugueses e estrangeiros 

então chegados a essa cidade, como João Vieira, José 

Escada, Christo e Jan Voss. A revista editada artesanalmente 

pelo grupo torna-se então uma referência da vida artística 

parisiense, reunindo colaborações de muitos outros artistas 

como, por exemplo, Raymond Hains ou François Dufrêne.  
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Lourdes Castro e os outros artistas portugueses deste Grupo iniciam o que hoje se poderá considerar uma 

segunda vanguarda na história da arte portuguesa do século XX, depois de uma primeira vanguarda 

modernista. 

Os seus trabalhos sobre a sombra têm início com uma série de serigrafias sobre contornos de objectos 

que realiza em 1962. A partir daí, começará uma série de retratos de sombras projectadas de muitos dos 

artistas seus amigos, utilizando como suportes a pintura, o plexiglass recortado ou o bordado. Na década 

de 70, realizará grandes séries de desenhos e de fototipias sobre sombras de flores e espécies vegetais 

características da Ilha da Madeira, onde nasceu. Na segunda metade da década de 70 produz, primeiro 

com René Bertholo, depois com Manuel Zimbro, um Teatro de Sombras onde junta situações do 

quotidiano a situações onde o maravilhoso e o fantástico se revelam. O Teatro de Sombras desperta 

grande interesse no contexto artístico da época, sendo apresentado em muitos dos museus, teatros e 

centros de arte mais importantes da Europa. 

Em finais da década de 70, Lourdes Castro retira-se de uma vida artística intensa, regressando à Madeira, 

onde construirá com Manuel Zimbro uma casa e um jardim que assume “como uma pintura de um 

hectare”. Depois da apresentação em 2002, no Museu de Serralves, dos seus desenhos de sombras à 

volta de um centro, esta exposição será agora a mais completa retrospectiva até ao momento dedicada à 

obra da artista.  

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 

Março - Julho 

DARA BIRNBAUM 
 Dara Birnbaum (1946 New York, USA) apresenta uma visão muito 

crítica e com uma grande carga emocional sobre a sociedade 

Americana e mais particularmente sobre a forma em que esta é 

apresentada pela televisão. A presença proeminente da “mulher” como 

um ser emocional permite uma interpretação feminista do seu trabalho. 

No entanto, Birnbaum não se manifesta contra uma sociedade 

masculina. O trabalho dela é uma procura sustentada por uma 

redefinição do que pode significar ser mulher num mundo a evoluir 

cada vez mais rapidamente e sobrecarregado com imagens.  

Para Dara Birnbaum, formular um comentário forte e bem fundado a 

nível político bem como social é um desafio. Embora tenha crescido 

num clima de crise política, manteve inabalável o seu sentido de 
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romantismo. Serão exibidas partes do seu arquivo pessoal assim como filmes serão apresentados pela 

primeira vez. 

Comissariado: Philippe Van Cauteren e João Fernandes 

Co-produção: SMAK, Gent, Fundação de Serralves 

 

Junho – Outubro 

CEAL FLOYER 

O trabalho semi-visível, muitas vezes monocromático e subtil de Ceal 

remete para alguns termos históricos da arte, tais como minimalista e 

conceptual. Não acrescentando nada ao mundo, em vez disso revela 

aquilo que já lá está apenas pelo despoletar de um processo; a artista 

usa o espaço como um “já pronto” que existe tanto fisicamente como em 

memória ou expectativa – em particular a galeria e o Museu, mas 

também como locais de memórias e de expectativas às quais uma série 

de convenções culturais aderem.  

A desmaterialização do trabalho de arte torna-se uma espécie de projecto 

literal para Floyer na escolha que faz dos materiais e dos media, 

frequentemente usando um reportório de materiais invisíveis como o 

vidro, a água e o ar. A realidade paradoxal que ela explora é a da invisibilidade como material, tanto sólido 

como líquido, volumoso e transparente, presente e ausente. O trabalho de Ceal Floyer depende da criação 

de uma rede de identificações e significados que se relacionam com o processo e recepção da arte em si 

– é de facto arte sobre arte. 

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 

Julho - Outubro 

GRAZIA TODERI 
Grazia Toderi tem vindo a oferecer-nos um imaginário particular onde a cidade e o teatro surgem 

frequentes vezes como interrogação do nosso entendimento da realidade e da sua representação. Nas 

cidades e nos teatros de Toderi, a imagem transforma-se em alegoria de uma percepção particular do 

tempo. Esse tempo deixa de ser o tempo das nossas referências, se bem que encontremos múltiplos 

referentes nessas imagens que nos desafiam para um jogo do reconhecimento e da surpresa, do 

encantamento e da descoberta. O trabalho da artista convida-nos para um território onde a estranheza 

transgride a condição da representação. É a partir dessa transgressão da representação que o 

reconhecimento se descobre como uma outra forma de revisitar realidades que pensávamos conhecer, 
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mas que nos surgem transfiguradas por uma espécie de princípio do espelho de Alice: vemos o que 

identificamos, mas não o vemos da mesma maneira que esperaríamos ver. A imagem que vemos 

corresponde sempre a algo identificável, mas será nessa sua identificabilidade que reside um princípio de 

metamorfose dos nossos pressupostos de reconhecimento do mundo. 

Das cidades como teatro do mundo ao teatro como configuração de uma cosmogonia, a obra de Grazia 

Toderi prossegue o seu jogo de espelhos de uma alteridade que surge como uma condição necessária de 

interrogação da realidade. Um imaginário pode ser um conjunto de imagens mas também um conjunto de 

ficções que constroem uma identidade. Construindo dentro da imagem a ficção, Grazia Toderi confronta o 

espectador com um imaginário que lhe devolve a realidade desse outro lado do espelho onde imagens e 

arquétipos inesperados se associam em situações onde converge uma memória da cultura como parábola 

da resistência à consideração acrítica de que “uma imagem é uma imagem é uma imagem”...  

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 

 

 

 

MARLENE DUMAS 

Marlene Dumas (n. 1953) inscreve-se na geração de pintores que emergiram nos anos 1980 sob rótulos 

como “Wild Painting”. A sua insistência em modos de representação figurativa pode ser considerada um 

reflexo dessa proximidade geracional. Por outro lado, Marlene Dumas nunca se integrou em qualquer 

agrupamento de artistas – o que pode em parte atribuir-se ao facto de ter ido para a Holanda depois de 

terminar os seus estudos de arte na cidade do Cabo (até 1975). Mas o mais importante é a artista nunca 

ter aderido à rejeição do conceptualismo característica dos artistas contemporâneos. Pelo contrário, ao 

longo da sua carreira tanto a sua pintura como o seu desenho revelam uma forte preocupação com 

questões conceptuais, como posição do autor, interpretação, universo artístico, família, género, 

sexualidade/erotismo e morte, todas elas objecto de reflexão numa escrita poderosa e independente, 

umas vezes incorporada nas obras de pintura, outras em publicações autónomas.  
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Um dos aspectos que distinguem a obra de Marlene Dumas é 

o modo como consegue integrar na sua criação de significado 

os próprios processos da transformação de material visual em 

pintura e produzir obras por meio de maneiras originais de 

aplicar tinta num suporte. Por essa razão, a sua obra nunca é 

apenas representacional, mas sempre “produtiva” para além 

do controlo imediato do artista.   

A obra de Dumas tem sido amplamente exposta. 

Recentemente, porém, a artista começou a criar peças em que experimenta modos de pintar novos e 

surpreendentes. A exposição de Serralves pretende mostrar trabalhos recentes que permitam ao público 

acompanhar o questionamento de Dumas e o desenvolvimento do seu trabalho – de certo modo, assinala 

um novo começo após a sucessão de exposições retrospectivas que nos últimos anos absorveu todo o 

tempo da artista.  

Comissário: Ulrich Loock 

Produção: Fundação de Serralves 

Outubro – Dezembro 

JOSÉ BARRIAS 

José Barrias (1944) é um artista português residente em 

Milão que inicia o seu trabalho em finais da década de 70, 

construindo narrativas visuais através do desenho, da 

pintura, da fotografia e da instalação. A memória íntima 

articula-se com a memória dos lugares e da História nos seus 

trabalhos. O tempo como passagem é convocado a partir da 

acumulação de vestígios e de referências onde a composição 

visual resulta da convergência das imagens e das histórias. O 

romance filosófico adquire assim a dimensão de um romance visual. Ou de “quase um romance…”, 

como diria Barrias, que assume o inacabado ou o imperfeito como condição da obra aberta que as suas 

narrativas constituem. 

A exposição de José Barrias no Museu de Serralves dá continuidade a projectos seus existentes na 

Colecção da Fundação, retomados e modificados a partir de novas condições de apresentação, 

juntamente com novos projectos que o artista se encontra a produzir especificamente para este momento. 

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 
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Novembro – Dezembro 

 

REPÚBLICA 

Às Artes Cidadãos!  

A passagem, em 2010, de um século sobre a implantação da 

República Portuguesa, é uma ocasião para evocar as principais 

aspirações das gerações que se empenharam em promover e realizar 

as grandes causas da participação e do desenvolvimento do País. 

Associando-se às múltiplas formas de celebração deste centenário, a 

Direcção do Museu programou a exposição Às Artes Cidadãos. 

A arte do século XX foi frequentes vezes um contexto de discussão e 

de problematização de uma sociedade. Esta relação entre a arte e a 

sociedade mobilizou artistas que, no seu trabalho, ousaram pôr em 

questão certezas, formas e práticas do poder no mundo 

contemporâneo. As atitudes militantes e empenhadas dos artistas na 

sociedade encontram um contexto de actuação no contexto da 

cidadania que os ideais da República francesa abrem em todo o mundo, a partir do século XVIII. 

Ao longo do século, a arte na sociedade ocidental vive intensamente muitos dos conflitos ideológicos que 

o marcam na História. O compromisso de artistas com ideologias que definirão muitas das clivagens do 

século XX transparece claramente da revolução das linguagens artísticas que integram outras revoluções 

como a Revolução Soviética, o aparecimento dos fascismos na Europa, ou a Guerra Civil Espanhola. 

Às Artes Cidadãos! é uma exposição que reúne exemplos de uma arte empenhada não só na 

transformação cívica e revolucionária do Mundo como também empenhada na criação de novas 

linguagens e formas de expressão que reinventam e revivificam os conceitos de vanguarda artística, assim 

como a natureza e a função do objecto de arte. Da crítica de uma sociedade à utopia de uma sociedade 

de novo tipo, a arte revela-se também um domínio de transformação do social através do individual. Da 

pintura à escultura, da fotografia ao cinema, das artes gráficas às artes digitais do nosso tempo, do teatro 

à dança e à performance contemporânea, esta exposição reunirá muitos dos exemplos mais significativos 

da interacção entre a arte e o activismo cívico e político na História de uma Contemporaneidade. 

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 
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BES REVELAÇÃO 

6ª Edição do concurso promovido pelo Banco Espírito Santo que, recorrendo cada ano a um legitimante 

júri internacional, selecciona jovens artistas residentes em Portugal a quem são atribuídas bolsas de 

produção. 

Comissária: Rita Sobreiro 

Produção: Fundação de Serralves 

3. EXPOSIÇÕES ITINERANTES 

No desenvolvimento das suas actividades com a Comunidade, 

a Fundação de Serralves tem vindo a aprofundar novas formas 

de colaboração com Autarquias de todo o país, estabelecendo 

parcerias que têm permitido o alargamento da rede de acesso 

e de aproximação das populações locais à arte e à cultura. 

Desta forma está a ser dado cumprimento a um dos objectivos 

estratégicos da instituição que visa “criar uma rede de 

parcerias em todo o País, de modo a apoiar a revelação de 

novos talentos, divulgar a Colecção de Serralves e qualificar a programação de equipamentos existentes, 

ajudando à criação de novos públicos”. 

Na verdade, a Fundação de Serralves sempre considerou parte fundamental da sua Missão proporcionar 

ao maior número possível de pessoas, e também a quem vive fora da Área Metropolitana do Porto, o 

contacto com as obras seminais da arte do nosso tempo que compõem a sua Colecção. Sempre encarou, 

portanto, os pedidos que lhe foram chegando por parte de várias autarquias e centros culturais 

espalhados pelo País para mostrar parcelas da sua Colecção, como uma oportunidade para cumprir 

aquele objectivo – alargar o espectro da vida cultural em Portugal. 

Nesse âmbito, têm vindo a ser várias as formas de colaboração que a Fundação de Serralves tem vindo a 

estabelecer com as Autarquias, com vista à aproximação das populações às linguagens da produção 

cultural contemporânea. 

Registe-se que, depois de anos a levar exposições a todas as partes do País, desde 1997, com 

reconhecidos sucesso e impacto junto de vários públicos, a Fundação decidiu alargar o seu campo de 

acção e lançar novos programas de exposições, que visam colmatar algumas das lacunas que foi 

entretanto diagnosticando no tecido cultural nacional.  

Em 2010, a Fundação de Serralves prosseguirá a apresentação da sua Colecção de Arte Contemporânea, 

através de exposições itinerantes, em vários locais do território nacional. Esta política de descentralização 

cultural conta com a parceria de várias edilidades, que para isso disponibilizam espaços municipais, entre 

galerias e Centros de Arte. Algumas destas autarquias assinaram recentemente protocolos com a 

Fundação de Serralves, transformando-se em Câmaras Fundadoras e beneficiando automaticamente de 
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uma grande exposição anual com a Colecção de Serralves. Em 2010 pretende-se apresentar parcelas 

significativas da Colecção em locais como Porto, Matosinhos, Santo Tirso, Santa Maria da Feira, S. João 

da Madeira, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Viseu e Ovar. Além disso, vários municípios parceiros 

apresentarão uma exposição didáctica concebida por Serralves, intitulada “De que falamos quando 

falamos de arte contemporânea” e especificamente desenhada para ocupar diversos espaços públicos. 

Várias autarquias mostrarão ainda a exposição “A razão das Coisas”, que reúne esculturas e 

“assemblages” de Júlio Pomar, acompanhadas de fotografias de Gérard-Castello Lopes e José Manuel 

Rodrigues. Em 2010 também será retomado o programa de exposições itinerantes “Antena”, em que a 

jovens curadores é proposto que concebam exposições que partindo da Colecção de Serralves confrontem 

os espectadores com as especificidades dos locais e dos contextos em que aquela é apresentada. Estas 

mostras associam peças de Serralves com produções novas de artistas emergentes, contribuindo 

decisivamente para o fomento da produção artística e curatorial nacional. 

DE QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

A Fundação de Serralves propõe-se levar a várias 

autarquias do País uma exposição itinerante didáctica, 

especificamente concebida para ocupar diversos 

espaços públicos, nomeadamente ruas, praças, largos, 

escolas e praias. O objectivo passa por confrontar o 

comum utilizador destes locais, independentemente da 

sua relação de maior ou menor familiaridade com a 

arte contemporânea, com as temáticas e problemas que ela nos coloca; no fundo, confrontar o senso 

comum com todos os desenvolvimentos que, nas últimas décadas, tenham problematizado o 

reconhecimento e a percepção do objecto artístico. Nesse sentido, produzir-se-á uma série de painéis – 

profusamente ilustrados e apresentando vários textos escritos numa linguagem clara e acessível, 

eminentemente pedagógica – que a partir da Colecção de Serralves permitam, desde uma perspectiva 

singular, sem quaisquer pretensões de exaustividade, contar uma possível história da arte do século XX. 

Entre os assuntos a explorar, contar-se-ão o afastamento da arte em relação às ideias de imitação da 

realidade, de originalidade, expressão pessoal, habilidade técnica. Várias perguntas formuladas 

frequentemente por quem contacta com a arte contemporânea encontrarão nesta exposição uma 

resposta. Pensar o que será, ao certo, a arte contemporânea, ou quem decidirá, afinal, o que é ou não é 

arte, pode contrariar alguma resistência em relação à arte dos nossos dias, traduzida muitas vezes na 

expressão “isto também eu fazia!”.Esta exposição, em 2009, contou com a sua primeira apresentação nos 

Municípios de: Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, S. João da 

Madeira, Guimarães, Ovar, Santo Tirso, Torres Vedras, Torres Novas.  

Em 2010 a apresentação da exposição será retomada em pelo menos 10 municípios parceiros. 
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“A RAZÃO DAS COISAS” 

De Júlio Pomar, Gérard-Castello Lopes e José Manuel Rodrigues 

Esta exposição, organizada e produzida pelo BPI, e 

comissariada por Luisa Costa Dias, reúne um conjunto 

de fotografias de Gérard Castello-Lopes e José M. 

Rodrigues realizadas a partir de esculturas, 

"assemblages" e cerâmicas de Júlio Pomar.  

O conceito subjacente à exposição é o desejo de 

confrontar a presença das peças de Pomar com as 

imagens de dois fotógrafos. Sobre A Razão das Coisas, 

diz José M. Rodrigues: as peças do Júlio Pomar 

pareciam ter sido feitas como fotografias, pela assemblage e pela união dos elementos. A minha maneira 

de trabalhar tem a ver com o acumular de sensações, ou com conjuntos de fotografias que vou fazendo 

(...). Tem muito a ver com o ponto de partida do Júlio com as suas peças. Já Júlio Pomar afirma: a 

convocação que fiz ao olhar dos fotógrafos [Gérard Castello-Lopes e José M. Rodrigues] sobre as minhas 

esculturas era a de que imaginassem ouvir a voz de cada peça a dizer-lhes: Faz de mim o que quiseres!  

A acompanhar a exposição A Razão das Coisas foi editado um livro com o mesmo título, que reúne as 

fotografias que compõem a exposição. Este volume, com design a cargo do atelier Henrique Cayatte 

Design, inclui textos da comissária.  

Esta exposição, em 2009, contou com duas apresentações, a primeira no Centro de Arte de Ovar e na 

Galeria Municipal Viera da Silva em Loures.  

Em 2010 pretende-se relançar a referida exposição apresentando a mostra em pelo menos mais duas 

autarquias parceiras. 

  
 
OBRAS DA COLECÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

A Colecção do Museu, que abrange um período que vai 

de finais da década de sessenta até à actualidade, é 

constituída por aquisições directas do Museu, obras em 

depósito do Estado e de coleccionadores privados, bem 

como doações. Iniciou-se simbolicamente em 1968, 

mas refere-se concretamente aos acontecimentos 

socioculturais da segunda metade da década de 

sessenta, na qual, a par da consagração da arte pop, se 

assiste ao lançamento das bases da desmaterialização 

da obra de arte, ao cruzamento de géneros formais, à utilização do filme, da fotografia e do texto como 

suportes de projectos conceptuais. 
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Em Portugal estes anos anunciam os experimentalismos dos anos 70, e o início de um diálogo mais 

informado com experiências internacionais. A colecção de Serralves pretende por isso, a par da atenção 

ao contexto internacional, representar de modo exaustivo as rupturas acontecidas na arte portuguesa 

entre meados da década de sessenta e finais da década de 70, dedicando especial atenção à relação dos 

artistas portugueses com os seus congéneres estrangeiros. 

As exposições itinerantes com obras da Colecção de Serralves resultam de uma selecção temática de um 

conjunto de obras de artistas nacionais e internacionais. As mesmas dialogam com o local em que são 

apresentadas e criam novas possibilidades de leitura e interpretação da arte contemporânea para os 

públicos que a presenciem. 

Será pretensão da Fundação de Serralves continuar a apresentar a sua colecção nos diferentes 

Municípios Fundadores parceiros (Porto, Matosinhos, Santo Tirso, Santa Maria da Feira, S. João da 

Madeira, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Viseu, Ovar).    

 
 
“ANTENA” 

A quantidade de locais vocacionados para acolher arte 

contemporânea, nomeadamente Galerias Municipais e 

Centros Culturais, tem felizmente vindo a crescer nos 

últimos anos. A este acréscimo de espaços não tem 

infelizmente correspondido uma indispensável 

profissionalização de quem pensa e produz 

exposições, nomeadamente curadores; isto apesar de 

existir no nosso país formação específica em Estudos 

Curatoriais, já tendo sido formadas dezenas de pessoas que ainda não puderam passar de forma 

consistente e sistemática teoria à prática. 

A Fundação de Serralves decidiu avançar com uma proposta de exposições itinerantes como uma 

oportunidade para reverter esta situação, dinamizando e estimulando o panorama curatorial. Nesse 

sentido, passou a recorrer a jovens curadores independentes, muitos com Mestrado em Estudos 

Curatoriais, a quem disponibiliza a Colecção e responsabiliza a desenvolver projectos de exposição que 

tomem em consideração as singularidades dos distintos espaços interessados em co-produzir ou receber 

exposições – possibilidade reciprocamente enriquecedora, já que Serralves vê devolvidas novas 

perspectivas sobre a sua colecção.  

Este programa além de permitir a novos curadores desenvolver trabalho, representa também novas 

oportunidades de produção e de apresentação de obra a jovens artistas, já que aos curadores é dada a 

possibilidade de confrontarem parcelas da Colecção de Serralves com novas obras de artistas que 

decidam convidar a desenvolver trabalho inédito. Deste modo, permite-se o aparecimento, o 
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reconhecimento e a afirmação de novos projectos artísticos na cena artística nacional, facto assinalável 

num contexto em que são ainda escassas as oportunidades para jovens artistas começarem a apresentar 

os seus trabalhos. 

Esta itinerância conheceu já anteriores apresentações e será retomada em 2010 sendo apresentada nas 

Galerias Municipais de Torres Vedras. 

3.1. ITINERÂNCIAS E CO-PRODUÇÕES INTERNACIONAIS 

DAVID GOLDBLATT 

A exposição “Intersections Intersected” de David Golblatt, exibida 

no Museu de Serralves em 2008, continua a despertar o interesse 

por parte de prestigiadas instituições em diferentes partes do 

mundo. Depois de Malmö Konstahall, na Suécia, e do New 

Museum, em Nova Iorque, a exposição continuará a itinerar nos 

Estados Unidos da América até 2011, estando já confirmada a 

apresentação da exposição na University Gallery of Massachusetts em Amherst na Primavera deste 

mesmo ano. 

DARA BIRNBAUM 

A exposição dedicada ao trabalho de Dara BirnBaum (1946 EUA), 

apresenta uma visão muito crítica e com uma grande carga 

emocional sobre a sociedade Americana e mais particularmente 

sobre a forma em que esta é apresentada pela televisão. Esta 

exposição nasce de uma parceria com o prestigiado museu Belga, 

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gent, podendo ser 

visitados nos espaços de Serralves em Março de 2010. 

 

COLECÇÃO 

O Domaine de Kerguéhennec, Centro de arte Contemporânea, é 

uma das mais famosas instituições públicas francesas com uma 

programação de arte contemporânea. Possui também um parque 

de esculturas, iniciado pelo Ministério da Cultura e o FRAC da 

Bretanha, que reúne obras de artistas maiores das colecções do 

FRAC ou do Estado. 

Este centro apresenta anualmente quatro ciclos de exposições de 
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envergadura internacional num majestoso palácio do início do séc. XVIII, classificado como Monumento 

Histórico e alterna neste programa, exposições individuais e colectivas bem como exposições de 

colecções internacionais que convida para o efeito. 

No contexto de um novo ciclo de colecções convidadas, o Domaine de Kerguéhennec vai apresentar uma 

exposição de uma selecção de obras da Colecção de Serralves, de 31 de Janeiro a 13 de Junho de 2010. 

Esta exposição apresenta obras de diferentes momentos da colecção, de 1968 a 2005, e conta com uma 

significativa representação de artistas portugueses: Manuel Alvess, René Bertholo, Lourdes Castro, Luis 

Noronha da Costa, Alexandre Estrela, Ana Jotta, Fernando Lanhas, Jorge Queiroz, António Sena e Ângelo 

de Sousa, reflectindo a orientação artística estratégica do Museu de Serralves.  

4. A COLECÇÃO 

    

   

 

A Direcção do Museu continuará a trabalhar a Colecção de modo a integrar obras de artistas seminais das 

últimas décadas. Atentos a oportunidades únicas que possam surgir para a aquisição de nomes já 

históricos, continuaremos a actualizar a Colecção com nomes fundamentais do presente, de forma a 

conseguir obter obras ainda acessíveis de acordo com o orçamento disponível. 
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Será igualmente dada continuidade ao programa estratégico de definição, em relação às décadas de 80 e 

de 90, de constelações de artistas portugueses e estrangeiros que a Colecção deverá representar 

prioritariamente, articulando a programação de exposições temporárias no Museu com os objectivos de 

representação de certos artistas na Colecção, de modo a beneficiar de condições vantajosas na aquisição 

de obras, devido ao relacionamento privilegiado com os artistas, assim como à dedução dos valores de 

produção em relação aos valores de aquisição. Será dada particular atenção a artistas que nos nossos 

dias começam a afirmar e consolidar os seus trabalhos, procurando adquirir obras fundamentais deles 

representativas, por enquanto a preços acessíveis de mercado, antes da sua completa legitimação e 

correspondente aumento de valores das obras; assim como se prosseguirá a pesquisa sobre algumas 

obras que se reconheçam fundamentais em relação às décadas de 60 e de 70 que ainda não se 

encontram satisfatoriamente representadas na Colecção. Será também dada particular atenção à 

representação na Colecção de obras e artistas brasileiros e sul-americanos. 

Pretende-se ainda durante o próximo ano implementar uma estratégia em relação aos depósitos de 

coleccionadores portugueses, reavaliando as existências actuais e reciclando-as de modo a 

corresponderem aos objectivos da Colecção da Fundação. 
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3.1.2. BIBLIOTECA 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

Para o ano de 2010, a Biblioteca propõe quatro exposições suportadas unicamente na sua Colecção de 

Livros e Publicações de Artista, que vem desde 1998, sendo profusamente aumentada através de 

aquisições por parte do consultor Guy Schraenen.  

Esta colecção, de cariz único em Portugal, tem sido reconhecida quer pelas pessoas que nos visitam 

como por aquelas cuja informação lhes chega através dos nossos materiais de divulgação. Um dos 

resultados, muito positivos, destas exposições apresentadas na mezanine traduz-se na crescente visita de 

alunos da área das artes para o desenvolvimento de teses de mestrado e doutoramento, residentes em 

Portugal ou fora, cujo principal objectivo é a consulta e investigação de artistas e temáticas relacionadas 

com os Livros de Artista. 

Na sequência do grande sucesso da exposição denominada “Manoel de Oliveira”, patente no Museu de 

Serralves em 2008, a Fundação prossegue com a difusão da obra do cineasta, através da organização do 

arquivo documental de Manoel de Oliveira. Para o efeito, a Biblioteca irá promover uma série de 

operações que envolvem uma análise contextualizada da informação, bem como a ordenação de toda a 

documentação. Dado o antecipado interesse que o arquivo do cineasta tem, será desta forma acautelado 

o acesso a este espólio por parte do público em geral e do público mais especializado.  

 

2. EXPOSIÇÕES MEZZANINE 

Comissário: Guy Schraenen 

Fevereiro – Maio 

ULISSES CARRIÓN E A SUA LIVRARIA 

Em Março de 1975, Ulises Carrión, artista mexicano radicado 

em Amesterdão (Holanda) funda a célebre livraria Other 

Books & So , o primeiro espaço dedicado exclusivamente a 

projectos de artista e cujo objectivo principal é a reunião de 

todo o tipo de obras, projectos e publicações.  

Criador de numerosos livros mas também teórico, realizador 

de filmes e de vídeos (obras sonoras e de performances), o 

artista mexicano envia cerca de 1000 cartas para artistas, 

escritores e editores a pedir-lhes que enviem “the sort of books you make”. Uns dias depois volumes dos 

mais variados tipos de publicações chegam dos quatro cantos do mundo (América do Norte, América do 

Sul, Japão e Austrália) e não param de chegar até 3 anos depois altura em que a livraria encerra as suas 

portas e se transforma em arquivo. 
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Através desta exposição pretendemos mostrar alguns dos projectos levados a cabo pela Other Books & So, 

e ficar com uma ideia do universo de publicações e projectos que Ulises Carrión reuniu com a sua 

iniciativa.  

Junho  – Agosto 

JAMES LEE BYARS (1932-1997) 

Em 1997, na Fundação Serralves, foi realizada uma 

exposição do artista norte-americano James Lee Byars. Na 

Casa, foram apresentadas obras monumentais, algumas das 

quais realizadas para o próprio espaço. 

A presente exposição permitirá ter-se uma ideia da obra de 

James Lee Byars graças ao conjunto dos seus livros e às suas 

inúmeras, muitas vezes minúsculas, obras em papel dourado, 

relíquias de performances distribuídas por ocasião das mesmas. Um conjunto de fotografias dessas 

performances permitirá abordar o universo de um dos artistas mais singulares da sua geração. 

Setembro – Novembro 

A ARTE DA FOTOGRAFIA NOS LIVROS DE ARTISTA  

Desde os anos 90, a fotografia tornou-se, para os artistas 

plásticos, uma ferramenta, uma matéria explorada de todas 

as formas, em todos os formatos. Conheceu a entusiástica 

admiração do público, bem como do mercado da arte. 

Muito antes, a partir dos anos 70, numerosos artistas de 

todas as tendências exploraram a linguagem fotográfica, a 

fotografia, na realização dos seus livros. Alguns fizeram dela 

o material principal, como Ed Ruscha e Hans-Peter Feldmann; outros empregaram-na pontualmente, 

como Christian Boltanski e Sol LeWitt. Outros ainda integraram-na de maneiras muito diversas, como 

Joseph Kosuth e Allan Kaprow.  Mas todos desenvolveram projectos sob forma de publicação em que o 

formato da foto permanecia próximo do tradicional. As pesquisas demarcaram-se da fotografia tradicional 

e dos álbuns fotográficos pelo facto de os artistas construírem sequências que, página após página, 

formavam um conjunto coerente desenvolvendo-se no tempo e no espaço. 

A exposição apresenta principalmente livros, mas também alguns painéis fotográficos provenientes de 

livros, como uma obra de Fischli & Weiss. 

O conjunto da exposição apresentará a obra de mais de 30 artistas. 

Novembro - Dezembro 
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ESCULTURAS EM PAPEL 

Esta exposição – a primeira no género - reúne meia centena 

de esculturas em papel. A maior parte das peças, de formato 

médio, provém de edições. Todas elas concebidas para, 

desenvolvendo-se, se tornarem esculturas. 

O conjunto das obras reunidas nesta exposição de uma 

grande diversidade, tanto pelas formas e cores como pelas 

estruturas, é da autoria artistas surgidos de diferentes 

movimentos artísticos. Certas peças provêm de publicações tão prestigiosas como S.M.S. e Artists and 

Photographs.  

Algumas obras montam-se sozinhas, outras são para o público montar. Esta exposição de escultura 

apresenta obras de, entre outros, Roy Lichtenstein, Bruno Munari, Andy Warhol, Dieter Roth, Daniel 

Spoerri, Imi Knoebel, Julio Plaza, Stanley Brown, René Bertholo, Damien Hirst, e permite um percurso 

inesperado através da arte dos últimos cinquenta anos. 

(Exposição organizada em colaboração com outras instituições, entre elas o Neues Museum Weserburg 

Bremen. 
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3.1.3. EDIÇÕES 

1. LINHAS GERAIS 

O programa de exposições para 2010 será, como habitualmente, acompanhado pela edição de catálogos 

respeitantes a cada uma das mostras.  

Estão em negociações a co-edição de algumas destas publicações editoras de arte ou museus 

internacionais co-produtores das exposições, de forma a assegurar uma distribuição das publicações mais 

efectiva e partilhar os respectivos custos.  

De salientar a possibilidade de publicar pequenos catálogos dedicados às itinerâncias nacionais da 

Colecção ou a publicação do catálogo que acompanha o Prémio BES Revelação anualmente patente em 

Serralves.  

DARA BIRNBAUM  

Esta publicação, que acompanha a mostra desta artista norte-americana, é uma co-edição do Stedelijk 

Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K), Gent e da Fundação de Serralves e será a primeira vez que a obra 

da artista estará compilada num só volume. O catálogo conta com cerca de 300 páginas e várias 

reproduções a cores. Terá uma entrevista à artista conduzida por Hans Ulrich Obrist e contará com 

participações de autores de renome internacional como Steven Jacobs, Marina Grzinic, Sigrid Adorf, 

Marianne Brouwer, Diedrich Diederichsen, Michael Newman e introduções de Philippe Van Cauteren e de 

João Fernandes.  

LOURDES CASTRO 

Esgotadas que estão há muito as publicações mais significativas desta artista, a presente publicação conta 

ensaios inéditos de João Fernandes e de Guy Brett, bem como uma antologia de textos e uma selecção de 

conversas entre a artista e diferentes críticos. Terá cerca de 200 páginas e aproximadamente 100 

ilustrações.  

MARLENE DUMAS  

Esta publicação irá apresentar obras recentes desta artista sul-africana. Com 160 páginas e amplamente 

ilustrado, o catálogo contará ainda com ensaios inéditos do comissário da exposição, Ulrich Loock e outro 

autor de renome internacional ainda a seleccionar.  

GRAZIA TODERI  

Esta publicação irá documentar uma selecção de trabalhos anteriores da artista e um novo projecto 

especificamente concebido para a exposição baseado em Alice no País das Maravilhas de Lewis Carrol. O 

catálogo terá aproximadamente 160 páginas e incluirá ensaios da autoria de João Fernandes e dois outros 

autores internacionais a seleccionar.  
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CEAL FLOYER  

A exposição desta artista britânica residente em Berlim será acompanhada de uma publicação que irá 

documentar a sua obra e apresentar novos projectos especialmente concebidos para a mostra na Casa de 

Serralves. Com cerca de 120 páginas, o livro incluirá ensaios de João Fernandes, comissário da exposição 

e de outro autor internacional. 

REPÚBLICA / ARTE E POLÍTICA  

Comissariada por João Fernandes, Director do Museu de Serralves, a exposição será acompanhada por 

um livro onde serão publicados textos de autores portugueses e estrangeiros que contextualizarão e 

reinterpretarão as obras de arte apresentadas. O catálogo terá cerca de 200 páginas e será profusamente 

ilustrado com imagens dos mais variados géneros artísticos, da pintura à escultura, da fotografia ao 

cinema, das artes gráficas às artes digitais, do teatro à dança e à performance contemporânea.  

JOSÉ BARRIAS  

Este catálogo visa documentar a obra deste artista português residente em Milão, apresentando uma 

selecção de obras já existentes, bem como outras especialmente concebidas para esta mostra. Com 

aproximadamente 160 páginas e cerca de 120 ilustrações, a publicação contará ainda com um ensaio de 

João Fernandes, comissário da exposição.  

2. COLECÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA PÚBLICO SERRALVES 

Para o corrente ano estão previstos três números da Colecção editada em parceria com o Jornal Público. 

As propostas dos temas apresentados estão ainda em estudo e podem eventualmente ser substituídas.  

FOTO ÁFRICA  
Editor: a convidar  

Lançamento: Abril – Maio 

COLECÇÕES DE ARTE CONTEMPORÂNEA  

Editor: Ulrich Loock 

Lançamento: Setembro – Outubro 

ANOS 80 

Editor: Pier Luigi Tazzi  

Lançamento: Dezembro  
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3.1.4. ARTES PERFORMATIVAS 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

A programação de Artes Performativas em 2010 

continuará a repartir-se por grandes áreas disciplinares da 

cultura contemporânea: as diferentes vertentes da nova 

música e da experimentação sonora, a dança 

contemporânea e a performance, o cinema e o vídeo, além 

da habitual edição do “Jazz no Parque".  

Das iniciativas programadas destacam-se os ciclos 

paralelos às exposições Lourdes Castro, Dara Birnbaum e 

Grazia Toderi com a apresentação quer de obras de 

algumas destas artistas, quer de colaborações suas nas 

àreas das artes performativas, assim como de autores 

fundamentais para a evolução da música 

experimental/electrónica e da dança contemporânea que, 

pela abordagem conceptual e formal possam potenciar 

cruzamentos potenciadores de experiencias renovadas das 

exposições destas artistas bem como novas pistas de 

reflexão sobre o trabalho do conjunto de artistas reunidos em cada ciclo. 

Especial destaque merece também a realização da quinta edição do festival de artes performativas 

TRAMA, em colaboração com outros programadores e instituições do Porto (Teatro Nacional S. João, 

Culturgest, Teatro do Campo Alegre/Fundação Ciência e Desenvolvimento, entre outras), que constitui um 

momento alto do ano de 2010, não só na programação de Serralves, mas também na vivência, construção 

e reforço da “malha” cultural da cidade. Durante quatro anos, este festival tem consolidado o seu 

imporante lugar na cidade do Porto, mas também a nivel nacional, e internacional. Na edição de 2009, o 

Trama recebeu público de vários quadrantes culturais, mas também de vários pontos geográficos, 

merecendo inclusivamente a visita de programadores culturais de diferentes festivais e instituições 

europeias. Em 2010, o TRAMA deverá por isso dar continuidade ao trabalho de programação investido e 

também reforçar a sua estrutura por forma a poder dar uma resposta sustentada aos desafios que se 

adivinham no futuro.    

A 3ª edição do Ciclo “Documente-se! Reflexões Sobre o Social” retoma a colaboração com o Departamento 

de Sociologia, o Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia de Lisboa, num importante esforço de congregação e cruzamento da 

reflexão no âmbito das ciências sociais com a actual criação artística. 
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O projecto Mugatxoan 2010, realizado anualmente em parceria entre a Fundação de Serralves, o Arteleku 

(sediado em San Sebastian, Espanha) e o centro La Laboral Escena (sediado em Gijón, Espanha), 

combinará ao longo de nove semanas, um espaço de residência artística e um programa de iniciativas 

performativas que privilegiará uma diversidade de discursos artísticos sobre o corpo. 

No cinema e no contexto da exposição “Às Artes, Cidadãos!” será apresentado um Ciclo sobre a política e 

o Cinema para além dos Ciclos O Cinema no Museu e Documentários sobre artistas portugueses. De 

realçar a colaborações com o DOCLisboa no Cinema Documental e o INESC na realização conjunta de um 

programa de Cinema Digital. 

 A par da programação do Auditório anual serão ainda apresentados projectos performativos em resultado 

de co-produções ou colaborações com instituições congéneres, nomeadamente a Culturgest, a Fundação 

Calouste Gulbenkian, o Festival Alkantara e a Associação Zé dos Bois, parcerias que o Serviço de Artes 

Performativas tem vindo a promover e a intensificar. 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

2.1 CICLOS PARALELOS ÀS EXPOSIÇÕES 

A programação para 2010 dará continuidade à apresentação de nomes e projectos significativos da 

cultura contemporânea nas áreas disciplinares da música electrónica e experimental, do jazz, da dança 

contemporânea e da performance, planeados em Ciclos temáticos e articulados com algumas das 

exposições apresentadas no Museu de Serralves, nomeadamente as exposições Lourdes Castro, Dara 

Birnbaum e Grazia Toderi. 
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2.2 CINEMA 

O Cinema no Museu 

Sendo o Cinema um domínio da criação artística transversal, a Direcção do Museu propõe apresentar no 

Auditório de Serralves, o Ciclo de Cinema “O Cinema no Museu”, articulado com outras iniciativas de 

reflexão sobre a realidade e o papel dos Museus na cultura contemporânea. 

A Política e o Cinema  

Ciclo de Cinema, programado em articulação com a exposição de “Às Artes Cidadãos!”, que reunirá 

filmografia sobre a relação entre política e o cinema. 

Cinema Documental 

Ciclo de Cinema que reunirá uma ampla mostra de documentários sobre artistas portugueses que tiveram 

um papel significativo no contexto artístico internacional pela renovação e reinvenção de linguagens 

criativas. 

2.3 19ª EDIÇAO “JAZZ NO PARQUE” 

Programação: António Curvelo  

A 19ª Edição do Jazz no Parque, novamente da responsabilidade do nosso consultor António Curvelo, 

incluirá um programa que irá contemplar os três sábados do mês de Julho e reunirá agrupamentos 

americanos e europeus, além da habitual componente musical portuguesa. 

Considerando o sucesso verificado em edições anteriores, confirmado pelo numeroso público assistente, 

em 2010 o programa incluirá um quarto concerto, associando o mês de Julho em Serralves à divulgação 

da pluralidade estética do Jazz contemporâneo.               
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2.4 PARCERIAS 

CICLO “DOCUMENTE-SE!”  

Março/Abril 

Ciclo organizado em parceria com o Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(DS-FLUP), o Instituto de Sociologia da FLUP (IS-FLUP, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-

ISCTE) e o Serviço de Artes Performativas da Fundação de Serralves  

  

 

Falar no lugar do documento no mundo humano, é falar nos lugares dos indivíduos no mundo social que 

os rodeia. Seja pelas relações sociais e actividades que desenvolve no quotidiano, seja pelas 

representações que constrói a propósito desse social, o homem documenta desde sempre o seu existir em 

sociedade. E (re)configura o social pela relação estreita que estabelece com os suportes materiais e 

simbólicos (os artefactos e os símbolos) que o designam. Documentar a realidade social adquire formas 

múltiplas, implica actores heterogéneos e orienta-se segundo intencionalidades e usos diversos.  

Prosseguindo a reflexão sobre as diversas formas de documentar o real, o DOCUMENTE-SE! propõe, para 

2010, a sua terceira edição, problematizar e discutir a temática da necessidade e exigência de 

reconhecimento social. Equacionando o nível individual e colectivo, os processos de abandono e 

esquecimento a que as pessoas são votadas, a par das práticas de discriminação nas suas mais diversas 

formas, impõe-se reflectir sobre como as formas de expressão artística e o conhecimento científico se têm 

debruçado sobre esta realidade.  A necessidade de reconhecimento é uma questão que configura as 

sociedades contemporâneas e exige um debate público importante e incontornável, em tempos de 

mudança e de (re)construção identitária permanentes. 
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MUGATXOAN 2009 

Junho/Julho 

 

Mugatxoan é um projecto criado pela Entrecuerpos – Mugatxoan Asociación Cultural, dirigido por Ion 

Munduate e Blanca Calvo, que combina um espaço de residência e um programa de iniciativas 

performativas que privilegiam uma diversidade de discursos artísticos sobre o corpo. 

Os artistas participantes na residência artística são seleccionados através de uma convocatória 

internacional, dirigida a todos os jovens interessados em artes visuais, dança e performance que tenham 

começado a trabalhar nas suas próprias peças. 

Desde a origem do projecto em 1998, o Arteleku (um dos centros singulares de criação e discussão 

artística da actualidade, sediado em San Sebastian, Donostia, Espanha) apoiou a iniciativa, sendo 

produtor e lugar de desenvolvimento da residência. Em 2001, impôs-se a necessidade de criar novas 

relações que permitissem desenvolver novos projectos culturais, o que motivou a parceria com a 

Fundação de Serralves, no Porto. Mugatxoan é, desde essa data, realizado em parceria entre Serralves, no 

âmbito da programação do Serviço de Artes Performativas, e o Centro Arteleku, a que se juntou o parceiro 

La Laboral Escena/ Gijón, em 2008. 

O programa Mugatxoan 2010 irá dividir-se em três blocos principais: Oficinas, Residências, Produções e 

Apresentações, propondo-se vários exemplos representativos da arte contemporânea - dança, artes 

visuais, teatro, performance - e a produção de novas obras concebidas no período de residência artística. 

As apresentações serão programadas em complementaridade com as actividades, associando peças 

cénicas com filmes e conferências de uma maneira relacional de modo a abordar diferentes temáticas. 

Mugatxoan não propõe um espaço didáctico mas sim a recuperação de um lugar que pressupõe um 

encontro disciplinar, o questionamento de processos criativos e o desenvolvimento de espaços de 

representação. 

TRAMA – FESTIVAL DE ARTES PERFORMATIVAS 

Outubro 

A 5ª Edição da Trama - Festival de Artes Performativas, programada em parceria pela Fundação de 

Serralves, a Matéria Prima, o brrr _ Festival de Live Art , apresentará várias propostas em estreia nas áreas 

da música, da dança, da performance, do teatro e do cinema, numa exploração das suas potencialidades 

performativas e experimentais. 
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Informal e flexível, o programa desta quinta edição da Trama será novamente organizado num percurso 

pela cidade do Porto, congregando agentes e espaços culturais distintos e dialogando com os públicos em 

espaços institucionais e não-convencionais, interiores e exteriores.  

A Trama inscreve-se num percurso pelo Porto, que passa por Serralves, Culturgest, Maus Hábitos, Passos 

Manuel, Hotel D. Henrique, Mosteiro São Bento da Vitória, ESMAE/IPP,Fábrica Social e Teatro do Campo 

Alegre, convertendo a cidade em território de acção onde confluem artistas e públicos.  

É neste tecido urbano, institucional e criativo complexo que o Festival Trama se vai urdindo e fazendo 

circular. O programa propõe a ocupação de vários lugares, assinalando-os ou revelando-os, para construir 

uma malha criativa, de vocação experimental, que reúne várias expressões artísticas e uma 

heterogeneidade de materiais. 

 

 

DOC LISBOA 

A programação de cinema retoma as colaborações com o Doc Lisboa e o INESC na realização de ciclos de 

cinemas programados em articulação entre as estas entidades e a Fundação de Serralves. 
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3.1.5. AMBIENTE, ECOLOGIA E PAISAGEM 

1. ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO PARQUE DE SERRALVES 

A manutenção adequada do 

Parque, tendo em consideração a 

Certificação Ambiental em curso, 

implica a existência de planos de 

manutenção detalhados e 

adequados à diversidade de 

espaços que o integram, bem 

como a existência de bases de 

dados cartográficas de suporte. 

Os planos de manutenção do 

Parque de Serralves, apesar de já 

apresentarem níveis de detalhe e 

adequação elevados, evidenciam ainda insuficiências, nomeadamente no que respeita à sazonalidade das 

operações e à regularidade de acções de manutenção. Assim, uma das acções primordiais de gestão do 

Parque será a revisão e optimização dos planos de manutenção actuais, tarefa já iniciada em 2009, que 

irá continuar em 2010 a par da criação de uma base de dados cartográfica. 

No respeitante à gestão de efluentes e resíduos provenientes das acções diárias e sazonais de 

manutenção, será dada continuidade ao apoio da Lipor na remoção de resíduos verdes. No entanto, 

pretende-se dar início à integração, sempre que possível, de parte destes resíduos no Parque, 

contribuindo para o enriquecimento de solos empobrecidos. Relativamente aos efluentes líquidos, e 

finalizada a operação de ligação do sistema de saneamento do Mata Sete à rede pública, será necessário 

continuar o estudo para a reutilização e/ou tratamento da água proveniente dos jogos de água do Parterre 

Central, assim como avaliar a possibilidade de arejamento da água do lago e das implicações do seu 

esvaziamento anual directamente no aquífero. 

Relativamente à vegetação, será dada continuidade ao processo de avaliação permanente do estado 

fitossanitário do arvoredo. Para além disso, pretende-se realizar uma acção exaustiva de correcção de 

equipamentos de suporte de ramos, que apresentam já em diversos casos graves insuficiências. Como 

ferramenta de suporte para a gestão, monitorização e planeamento de intervenções na vegetação do 

Parque, pretende-se ainda retomar e optimizar a utilização do sistema de informação geográfica associado 

ao levantamento da vegetação efectuado pela UNAVE em 2003. 

Para além da monitorização da vegetação, algumas zonas do parque necessitam de intervenções ao nível 

de novas plantações. No decorrer de 2009, foi dado início à recuperação do Jardim de Aromáticas que, 

no entanto, dada a sua complexidade, terá de ser continuada em 2010, a par da elaboração de um plano 

de manutenção específico para o mesmo. Outros locais que em muito beneficiarão com novas plantações 
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são a zona envolvente do lago, o Parterre Lateral e o antigo caminho dos choupos junto à obra de Richard 

Serra, cuja intervenção/recuperação teve início já em 2009. 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

2.1. LINHAS GERAIS. PRESSUPOSTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para o ano de 2010, a DP apresenta um plano de actividades ancorado em duas temáticas: 

 Jacques Gréber, - o autor do projecto do Parque de Serralves. No seguimento do projecto 

Ruhlmann, apresentado em 2009 pela Fundação de Serralves, será desenvolvido novo projecto 

internacional, focalizado em Gréber enquanto urbanista e arquitecto de jardins. Este projecto 

corresponde a uma versão mais actualizada e integrada da proposta para 2009 em torno do 

Parque de Serralves que não se chegou a concretizar; 

 Ano internacional da Biodiversidade 

2.1.1 REQUALIFICAÇÃO DA QUINTA DO MATA SETE 

Na sequência da decisão tomada em 2008 de desocupar as duas residências no espaço da Quinta: Casa 

da Garagem e Casa do Mata Sete, criou-se a oportunidade de qualificar o assento agrícola. 

Em 2009, foi dada prioridade à programação da intervenção de qualificação do Assento Agrícola do Mata 

Sete, nomeadamente a adaptação da Eira em Centro Experimental de Performance Energética e a 

instalação da Direcção do Parque na Ala Nascente, libertando assim a sala da Ala Poente para as 

actividades pré-escolar e festas de aniversário. 

2010 será o momento da conclusão desta intervenção criando novas condições para o desenvolvimento 

do Serviço Educativo/Ambiente. Na Ala Nascente será feita a adaptação dos espaços para instalação do 

Serviço e desenvolvimento das actividades educativas. Na Ala Poente serão qualificados os espaços para 

as actividades pré-escolares, sala de formação e espaços para apoio às actividades da Direcção de 

Marketing e Desenvolvimento. 

Quanto à reabilitação da Casa da Garagem, prevê-se em 2010 a elaboração de um estudo prévio, tendo 

como objectivo a adaptação deste edifício para a instalação de vários serviços da Fundação, actualmente 

dispersos por vários espaços geograficamente distantes.  

A elaboração deste estudo prévio pretende suportar futuras tomadas de decisão sobre a racionalização 

das várias instalações da Fundação. 

2.1.2  REABILITAÇÃO DOS JOGOS DE ÁGUA DO PARTERRE CENTRAL 

Os jogos de água foram alvo de uma intervenção no âmbito do Projecto de Recuperação do Parque de 

Serralves coordenado pelo Sr. Arq. João Mateus. Os tanques laterais foram introduzidos no circuito 

hidráulico e procedeu-se à substituição dos azulejos. No entanto, os tanques enfermam, desde sempre, 

de um problema de impermeabilização que, associado aos problemas ao nível do abastecimento, 
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circulação e drenagem da água, é um dos principais factores responsável pelo deficiente funcionamento 

do sistema e consumo de água.  

Em 2009, houve a oportunidade de avaliar o funcionamento dos jogos de água através da realização de 

ensaios e fez-se um primeiro diagnóstico. Independentemente do problema hidráulico, tomou-se 

consciência do elevado consumo de água causado pelas lavagens dos tanques (1 vez por semana) e 

pelas várias perdas por deficiência do circuito - com impacto negativo na disponibilidade de água para 

rega - e dos graves problemas de qualidade de água. Foi elaborado um Programa para a reabilitação dos 

jogos de água onde são listadas as principais deficiências encontradas e avançadas soluções sendo que 

estas são de diferente natureza pois umas estão associadas a intervenções físicas no sistema enquanto 

outras são mais orientadas para opções de gestão. O Programa termina com a apresentação de um 

conjunto de elementos para cadernos de encargos decorrentes das soluções orientadas para a 

intervenção e que serviram de suporte a uma consulta de três empresas para elaboração de um projecto 

que mantivesse em funcionamento os tanques, que introduza dois sistemas com uma fonte comum de 

alimentação de água que derive para dois circuitos independentes: um central e dois laterais e que 

identifique e avalie soluções para o funcionamento dos jogos de água em circuito fechado tendo em vista 

a economia de água e a qualidade da água. Em 2010 pretende-se finalizar este Programa. 

2.2. ACTIVIDADE CULTURAL 

A Actividade Cultural da Direcção do Parque assenta sobretudo em três actividades: 

2.2.1. ANO INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE NA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

A ONU declarou o ano de 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. Estão previstos muitos 

acontecimentos para estas comemorações a nível mundial. A Fundação de Serralves, em articulação com 

o centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da UP (CIBIO) associa-se à iniciativa 

promovendo uma série de conferências para as quais convida especialistas nacionais e estrangeiros assim 

como, em torno do seu Parque, orientará com particular destaque o seu programa educativo. Por outro 

lado, a Fundação de Serralves tem em preparação conjuntamente com o CIBIO a assinatura de um 

protocolo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia contemplando a promoção da investigação em 

biodiversidade. 

2.2.2. JACQUES GRÉBER - - O URBANISTA E O ARQUITECTO DE JARDINS 

Em 2010, prevê-se a realização de uma conferência internacional e a publicação de um livro sobre 

Jacques Gréber enquanto arquitecto de jardins e urbanista associado à realização de uma conferência 

internacional e ainda a produção de uma pequena publicação sobre o Parque. 

O projecto de uma publicação sobre o Parque de Serralves foi iniciado ainda em 2009, com a pesquisa e 

contactos com possíveis autores para a obra, nos EUA e em França. Após essas pesquisas e 

considerando que a edição do livro sobre Rulhmann entretanto editado por ocasião da sua exposição em 

Serralves no Verão de 2009, acabou por se concluir que a primeira orientação dada ao projecto não era a 
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mais adequada, tendo-se revelado mais oportuno centrar o projecto na figura de Jacques Greber e 

desenvolver um projecto com algum paralelismo com o livro Ruhlmann.  

Assim, está a ser estruturada uma publicação sobre Jacques Greber, com a seguinte estrutura: 

1. Greber e Auzelle 

 André Lortie - Jacques Gréber 

 Frederic Bertrand - Robert Auzelle 

2.Greber nos Estados Unidos 

 Marc Treib (arq) - Greber urbanista 

 Robin Carson (hist) - Greber e os jardins 

3. Portugal na primeira metade do século XX 

 Nuno Grande - O urbanismo 

 Teresa Andresen - Os jardins  

 
2.2.3. LIVRO “PARQUE DE SERRALVES”  

Publicação de um pequeno livro sobre o Parque de Serralves em 3/4 línguas para o público em geral, 

acompanhado de um álbum fotográfico cruzando fotografias de Alvão e da actualidade. 

Coordenação: Teresa Andresen  

Fotografia: Filipe Braga.  

 

  



 

41 
 

3.1.6. SERRALVES EM FESTA 2010 

O evento “Serralves em Festa” surge como uma das principais concretizações do eixo estratégico 

“Sensibilização e Formação de Públicos”, através do qual a Fundação tem vindo a concretizar a sua 

Missão, realizando programas inovadores, adequados a todo o tipo de pessoas, de todas as idades, e de 

grande impacto. 

De facto, o “Serralves em Festa” condensa, ao longo de 40 horas non-stop (com entrada gratuita), uma 

programação artística que conjuga de uma forma ímpar iniciativas plenas de conteúdo cultural, animação 

e originalidade, com o desafio de manter uma assistência interessada e animada ao longo de todo o 

evento. 

Na verdade, o “Serralves em Festa” transformou-se num evento de massas, sendo certo que para o 

sucesso desta iniciativa tem contribuído a qualidade e o impacto que este evento tem na opinião pública 

nacional e internacional e, consequentemente na atracção de turistas, constituindo um assinalável 

contributo na consolidação da imagem de Portugal.  

A afirmação nacional e internacional do Serralves em Festa apenas pode crescer com a sua continuada 

reedição anual, sempre na expectativa de elevar a qualidade da programação e a animação 

proporcionada aos visitantes, pelo que são estabelecidos plurianualmente objectivos, procurando-se 

sempre ultrapassar no ano seguinte os resultados obtidos na edição anterior.  

  

É novamente esse o nosso propósito para 2010, pelo que, de forma a garantir uma cada vez maior 

projecção e promoção, na próxima edição do “Serralves em Festa”, serão introduzidos alguns upgrades ao 

formato de festival de todas as artes que a Fundação de Serralves oferece todos os anos, no primeiro fim 

de semana de Junho. 

Como upgrading fundamental e decisivo da edição de 2010 destaca-se o reforço de Campanhas de 

Promoção e Comunicação social do evento, que implicará um esforço de investimento relevante, para o 

que será fundamental o apoio do Turismo de Portugal. Para o efeito, serão enviados convites a críticos e 

jornalistas  internacionais  especializados em arte e também aos jornalistas internacionais generalistas 

mais relevantes, no sentido de se deslocarem a Serralves para o acompanhamento do “Serralves em 

Festa”, tendo sempre presente o objectivo de ampliar esta dinâmica seduzindo novos públicos e 

fidelizando os que demonstram já estar atentos à actividade da Fundação. 
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De destacar, pelo seu impacto, que também em 2010, se incentivará novamente a jovem criação artística, 

através da terceira edição do Concurso de Projectos Artísticos e se promoverá a realização de actividades 

na Baixa do Porto, cujo impacto e visibilidade se concluíram como muito positivas nas anteriores edições 

deste evento. 

A sexta edição do Serralves em Festa, terá como grandes objectivos, nomeadamente: 

a) Contínuo aumento da qualidade e interesse da Programação 

b) Realização de actividades fora de portas - alargamento da Festa à Cidade do Porto 

c) Promoção de uma maior diversidade de artistas e actividades com particular relevância para a 

atracção de maior número de artistas estrangeiros 

No âmbito das iniciativas previstas pretende-se promover colaborações importantes com entidades 

internacionais de elevado prestígio. 

d) Reforço da campanha de divulgação/promoção 

Com o reforço da promoção/divulgação/comunicação social, aliado à garantia da qualidade da 

programação e a uma maior participação de artistas internacionais de renome, estamos certos que o 

impacto da Festa de 2010 aumentará, relativamente às edições anteriores, permitindo a captação de 

novos e diferenciados públicos. 
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3.1.7. FESTA DO OUTONO  

A Festa do Outono é um evento que convida as famílias a celebrar a chegada do Outono em Serralves. A 

acontecer dia 26 de Setembro de 2010, oferece a participação gratuita num conjunto de actividades 

divertidas para todas as idades, localizando o centro da animação na Quinta de Serralves.  Antigas 

tradições e costumes serão o mote para passar um Domingo divertido em família.  

Entre visitas e percursos, oficinas, teatro e muita música, não faltarão as castanhas assadas e outros 

petiscos. O acesso será gratuito. 
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3.1.8. NATAL EM SERRALVES 

Para esta quadra propomos um programa de três fins-de-semana especialmente dedicados às Famílias. 

Com um espírito muito natalício, estarão disponíveis um conjunto de actividades diversificadas e criativas, 

para todas as idades. O Natal em Serralves terá música, teatro de marionetas, cinema, visitas guiadas e 

oficinas em família. Haverá ainda uma Feira do Livro Infantil, contadores de histórias e o já tradicional 

Bazar de Natal onde se poderão encontrar presentes originais e criativos. 
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3.1.9. PROGRAMAS EDUCATIVOS E OS DIVERSOS PÚBLICOS 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

 A acção do Serviço Educativo da Fundação 

de Serralves tem por objectivo sensibilizar e 

formar os diferentes públicos para as 

temáticas da arte, da arquitectura e do 

ambiente, através de uma programação 

heterogénea que procura incentivar o 

conhecimento e o gosto pela fruição dos 

espaços culturais. 

Na sociedade actual, o Museu afirma-se 

como elo privilegiado de ligação com a 

comunidade. Neste sentido, pretende-se que o encontro com as obras de arte e com os artistas assente 

em estratégias pedagogicamente orientadas e de longo prazo, que valorizem processos e potenciem o 

cruzamento de referências transversais. É objectivo deste Serviço propor ao público modos de expandir e 

aprofundar o contacto com práticas artísticas diversificadas, e promover programas que contribuam para 

uma apreensão crítica e criativa da cultura contemporânea. 

Na área do Ambiente, os programas são orientados no sentido de uma educação científica que, para além 

de apoiar a formação de cidadãos conhecedores e intervenientes, visa contribuir para a alteração de 

comportamentos que afectem as decisões tomadas no dia-a-dia, nomeadamente no sentido de um 

consumo mais responsável e da vivência de uma cidadania activa. 

Tendo em conta este enquadramento, as visitas, as oficinas temáticas, os cursos e os debates, mantêm-se 

como actividades centrais na programação, de modo a garantir uma relação cada vez mais cúmplice com 

a comunidade escolar e com o público em geral. Prevê-se a continuidade de programas de integração e 

inclusão de públicos carenciados e com necessidades especiais, e a continuidade das parcerias a nível 

nacional e internacional.  

Em 2010 o Serviço Educativo propõe-se reforçar a vertente Famílias. Para tal, prevê-se a ampliação do 

programa de actividade dirigido a este público prioritário, numa lógica de oferta continuada ao longo do 

ano, dinamizada também em momentos associados a comemorações especiais, tais como o Dia do Livro 

Infantil ou o Dia dos Museus. 

Em termos de gestão do Serviço, prevê-se no ano de 2010 optimizar a nova aplicação informática do SE, 

acompanhar os trabalhos de requalificação dos espaços do Parque (núcleo de educação ambiental), e 

investir no recrutamento e formação de novos elementos para ampliação da equipa de monitores do 

Serviço Educativo. 
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2. RESUMO DAS METAS 

2.1. Metas Qualitativas 

 Garantir a optimização da nova aplicação informática do SE; 

  Operacionalizar o protocolo Serralves/ME-DREN, para criação do cartão Escola-amiga; 

 Desenvolver o website Serralves/Escolas, tendo em conta a necessidade de privilegiar este tipo de 

comunicação, reduzindo o envio de informação em suporte papel (o que implica uma 

comunicação mais regular e dinâmica);  

 Iniciar a criação de um “Centro de Recursos” acessível online com o objectivo de disponibilizar 

informações e materiais pedagógicos para educadores e professores; 

 Dar continuidade a os programas que potenciem a integração e inclusão social de públicos 

carenciados, bem como de grupos necessidades especiais; 

 Dar continuidade ao projecto anual com escolas (que tem vindo fidelizar um número significativo 

de participantes), este ano intitulado “Máquinas”; 

 Consolidar a oferta de programas para público universitário, nomeadamente através da 

colaboração com a DM na organização de um colóquio cujo tema se prende com a reflexão crítica 

em torno do papel dos Museus na sociedade contemporânea; 

 Dar continuidade à participação em projectos e parcerias internacionais, nomeadamente: 

«European Museum Education and Young People: A critical enquiry», parceria europeia de 

aprendizagem apoiada pelo programa Grundtvig; 

 Promover parcerias com Mecenas, potenciando áreas de interesse comum, com especial 

destaque para a área da responsabilidade social. 

2.2. Metas Quantitativas 

O Serviço Educativo pretende continuar a trabalhar no sentido de potenciar a inclusão de públicos 

crescentes, prevendo-se um volume de participação nas actividades de cerca de 100 000 crianças, 

jovens e adultos. 
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3. PROGRAMAS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

 As actividades do Serviço Educativo para a comunidade escolar 

têm um carácter transversal, tendo como referência os seguintes 

princípios orientadores: a valorização da identidade e da 

diversidade cultural; a valorização de diferentes formas de 

conhecimento e expressão; o desenvolvimento da curiosidade, do 

gosto pelo saber, do sentido crítico; a valorização das dimensões 

relacionais da aprendizagem; a valorização do experimentalismo 

e da criatividade. 

A criatividade compreende três características fundamentais: a 

fluidez, a flexibilidade a originalidade. Contrariamente ao que se 

possa pensar, a criatividade não se reduz à espontaneidade nem 

se traduz na libertação de obrigações. A criatividade necessita de 

esforço intelectual e conhecimento para que se concretize. Não 

se é criativo num vazio. Neste contexto, a criatividade – passível 

de ser estimulada pelo contacto directo com as obras de arte – surge associada a competências críticas 

de interpretação, de análise, de concretização. 

A aprendizagem no museu é inevitavelmente diferente da que se realiza na escola: pela situação em si 

(que quebra rotinas), pelas características do espaço, pelas temáticas abordadas, pelo tipo de 

comunicação que se estabelece, pela possibilidade de subverter regras e valorizar múltiplas 

interpretações. O encontro com a arte constitui uma oportunidade de desenvolver novas formas de ver e 

pensar o mundo. Neste processo, adquirem-se ferramentas críticas que estimulam a investigação e o 

estudo em torno de ideias e conceitos passíveis de tornarem a experiência no museu significativa e 

complementar do tipo de aprendizagem que se realiza na escola. 

No mundo moderno, a literacia científica assume um papel fundamental dado que estimula a que se 

coloquem hipóteses ou se encontrem respostas face aos desafios que as questões ambientais e 

tecnológicas colocam no dia-a-dia. Todas as pessoas necessitam de ser utilizadores e consumidores 

informados na medida em que muitas das questões sociais e políticas com que se confronta o mundo de 

hoje envolvem uma componente científica. 

Em síntese, as actividades do Serviço Educativo pretendem: 

 Estimular a criação e dar a conhecer o património cultural, com vista à criação de novos públicos 

para as artes e a cultura; 

 Proporcionar o contacto com diferentes práticas artísticas de forma dinâmica e participada; 

 Mobilizar saberes e articular conhecimentos; 

 Incentivar o debate, a partilha de interpretações e experiências; 

 Valorizar o experimentalismo e a criatividade. 
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3.1. VISITAS ORIENTADAS 

 Às Exposições 

O Museu de Serralves apresenta um programa diversificado de exposições. 

A visita orientada procura contextualizar as obras expostas, na perspectiva 

de suscitar múltiplas interpretações e diálogos. 

 Aos Espaços Arquitectónicos 

O Museu de Serralves, da autoria do arquitecto Álvaro Siza, é o ponto de 

partida para uma experiência que relaciona a arquitectura deste espaço 

com a da Casa e do Jardim de Serralves. 

 Ao Parque 

O percurso no Parque de Serralves possibilita o reconhecimento do valor 

paisagístico, ecológico e estético de um lugar com características 

singulares, vocacionado para experiências e aprendizagens múltiplas. 

Funcionamento: As visitas são adaptadas a cada nível de ensino (do pré-escolar ao ensino superior). 

3.2. PROGRAMAS PARA PROFESSORES 

 Visitas  

As visitas para professores fornecem informações e sugestões para a preparação de actividades a realizar 

na Fundação de Serralves, procurando estimular o desenvolvimento de projectos e parcerias.  

Visitas gratuitas mediante marcação prévia e número mínimo de 3 participantes.  

 Encontro de educadores e professores 

No início do ano lectivo realiza-se um Encontro para apresentação do programa anual de actividades em 

Serralves, de modo a incentivar a integração das propostas nos projectos educativos e culturais da escola. 

 Formação 

Ao longo do ano lectivo os professores podem beneficiar de oportunidades de formação, nomeadamente 

no âmbito do projecto anual com escolas. O Serviço Educativo também organiza acções “à medida”, 

mediante solicitaçã, procurando ir ao encontro das características e expectativas de diferentes grupos. 
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3.3. OFICINAS TEMÁTICAS 

As oficinas em Serralves propõem dois campos temáticos – arte e ambiente – num contexto de 

aprendizagem que visa alargar horizontes de referência, mobilizar saberes transversais, valorizar a 

experimentação, desenvolver a autonomia, produzir conhecimento e estimular a criatividade. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

Clubes da natureza 

Acompanhamento dos ciclos da Natureza e cultivo de uma horta em modo biológico. Observação dos 

hábitos e comportamentos dos animais. 

Parque à vista! 

Este programa pretende despertar os mais novos para diferentes experiências no Parque de Serralves, 

tendo por objectivo desenvolver capacidades de expressão e comunicação através do contacto e 

relacionamento com a natureza. 

Pinturas e espessuras  

Com uma diversidade de suportes e materiais para a pintura e a colagem, esta oficina propõe a 

exploração lúdica de formas, pinceladas e texturas coloridas a partir de figuras geométricas. 

Verde sobre verde 

A partir da pintura, da impressão e da colagem, vamos criar tonalidades e texturas, explorando a 

incidência da cor verde na natureza. No final, criaremos um tapete colectivo que poderá ser continuado 

na escola. 

Com pés e cabeça 

Movimentos espontâneos, estereotipados, repetitivos, criativos. Acções dinâmicas que se multiplicam no 

tempo e no espaço. Explorar o movimento através de jogos de improvisação que estimulam os sentidos 

(audição, tacto, olfacto, visão).  

Impressões 

O que significa exactamente “imprimir”? Esta oficina introduz técnicas de impressão com monotipia. 

Vamos inventar uma história que será contada através de um conjunto de imagens impressas, 

organizadas em forma de livro que também se lê com as mãos.  
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O lugar do movimento 

Dobrar, esticar, torcer, virar, saltar, balançar… Será que em qualquer espaço se pode dançar? Num 

percurso pelos jardins de Serralves explora-se a relação do corpo com o espaço envolvente, através de 

exercícios que remetem para formas e gestos do quotidiano.  

 

ENSINO BÁSICO 

Visita-oficina  

Observar, questionar, associar, trocar ideias numa visita às exposições patentes no Museu de Serralves. 

Esta proposta integra um conjunto de exercícios de exploração das obras expostas. Propõe-se a 

experimentação de materiais, dando relevo à expressividade e à criatividade.  

Público-alvo: 1º e 2º ciclos  

Impressões 

O que significa exactamente “imprimir”? Esta oficina introduz técnicas de impressão com monotipia e 

linogravura. Vamos inventar uma história que será contada através de um conjunto de imagens impressas, 

organizadas em forma de livro que também se lê com as mãos.  

Público-alvo: 1º e 2º ciclos  

Verde sobre verde 

A partir da pintura, da impressão e da colagem, vamos criar tonalidades e texturas, explorando a 

incidência da cor verde na natureza. No final, criaremos um tapete colectivo que poderá ser continuado 

na escola. 

Público-alvo: 1º e 2º ciclos 

História ilustrada 

Numa dinâmica criativa pretende-se construir uma história mutante, valorizando a imaginação e o insólito. 

A história ganhará forma e cor nas ilustrações realizadas pelo grupo, reunidas sob a forma de livro 

colectivo. 

Público-alvo: 1º e 2º ciclos 
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Ao sabor dos sons 

O som, o desenho e o movimento do corpo conjugam-se nesta oficina. Apresentam-se diferentes 

sonoridades que são interpretadas ao sabor de quem as ouve, através de jogos de expressão corporal e de 

representações gráficas. 

Público-alvo: 1º e 2º ciclos 

Pinturas e espessuras 

Com diferentes espessuras de pincéis, tintas e configurações de papel, esta oficina desperta a curiosidade 

em torno do “fazer” e o gosto pela descoberta de materiais e técnicas artísticas, cruzando desenho, 

pintura e colagem. 

Público-alvo: 1º e 2º ciclos 

Aulas no Museu 

Numa aproximação dinâmica e criativa à arte contemporânea, exploram-se conceitos e processos: 

contextualização; percursos e jogos; partilha de interpretações. Sessão 1: Desenho, pintura, colagem; 

Sessão 2: Fotografia e vídeo; Sessão 3: Arquitectura, escultura, paisagem. Em cada sessão há uma caixa 

com material didáctico, para uma melhor apreensão das temáticas, em articulação com o programa de 

Educação Visual e Tecnológica. 

Público-alvo: 2º ciclo 
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Aulas no Parque 

Explorando a biodiversidade do Parque de Serralves, pretende-se promover a formação de uma 

consciência cívica e ambiental, bem como a aprendizagem e a consolidação de conhecimentos em torno 

das temáticas da área das Ciências da Natureza. 

Público-alvo: 2º ciclo (5º ano) 

Cientistas no Parque 

Este programa aborda os temas da biodiversidade, da gestão de recursos e da monitorização ambiental. 

Em articulação com os conteúdos programáticos do ensino básico, dinamizam-se aulas de 

experimentação na área das ciências, com jogos de apreensão de conteúdos, trabalho de campo e 

actividades em laboratório. 

Público-alvo: 1º, 2º, 3º ciclos 

 

Saúde e ambiente 

Ecologia urbana, saúde ambiental e saúde alimentar são as áreas a abordar ao longo de três sessões. Em 

articulação com os conteúdos programáticos do ensino básico, dinamizam-se actividades para o estudo 

da biodiversidade no Parque de Serralves, a caracterização de habitats, a monitorização de recursos, a 

produção de alimentos em modo biológico e a elaboração de planos nutricionais. 

Público-alvo: 1º, 2º, 3º ciclos 

Jogos de música  

Esta oficina apela à criatividade através de jogos que envolvem a expressão corporal e a música: faz-se o 

(re)conhecimento do corpo e dos seu(s) tempo(s) e constroem-se frases musicais e coreográficas. 

Público-alvo: 1º, 2º, 3º ciclos 

Livros de artista 

O que é um “livro de artista”? O que o distingue de outros livros? Numa visita à biblioteca do Museu 

apresentam-se diversas publicações que fazem parte da Colecção de Serralves. Vamos elaborar um 

pequeno livro que conjuga de forma criativa palavras, desenhos e colagens.  

Público-alvo: 1º, 2º, 3º ciclos  
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Esculturas no Parque  

Visita às esculturas no Parque de Serralves, envolvendo observação, interpretação e debate. Elaboração 

de uma intervenção no exterior (através do desenho e da composição tridimensional), relacionando 

elementos da natureza e objectos do quotidiano.  

Público-alvo: 1º, 2º, 3º ciclos 

Arquitectar 

Através de exercícios de exploração do espaço, revela-se o processo de trabalho do arquitecto Álvaro Siza. 

Com base na planta do Museu de Serralves levantam-se paredes, criam-se volumes, reconfiguram-se 

lugares de exposição, para uma melhor compreensão e interpretação dos espaços. 

Público-alvo: 2º e 3º ciclos  

No rasto da fotografia 

A consciência de que vivemos rodeados de imagens torna incontornável a reflexão sobre a literacia visual. 

Ao gesto imediato e banalizado do registo fotográfico com telemóvel, vamos associar novas formas de 

composição de imagens. Exploram-se técnicas de transferência e fixação de imagens em novos suportes, 

ampliando-se o campo de possibilidades críticas.  

Público-alvo: 2º e 3º ciclos  

Viver com energia 

Vocacionado para as disciplinas de Ciências Físico-Químicas, este programa aborda a temática da 

Energia, recorrendo a trabalho laboratorial e experimental. Durante as 3 sessões anuais, os alunos 

complementam e/ou reforçam os conhecimentos adquiridos em sala de aula em matéria de combustíveis 

fósseis. 

Público-alvo: 3º ciclo  

 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Viver com energia 

Em articulação com os conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências Físico-Químicas, este 

programa aborda a temática da Energia, recorrendo a trabalho laboratorial e experimental. Com o 10º e 
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11º anos são complementados conhecimentos na área dos sistemas electrónicos através da construção de 

protótipos. No caso do 12º ano, é proposta a realização de uma auditoria energética à escola. 

Público-alvo: 10º, 11º, 12º anos  

Livros de artista  

O que é um “livro de artista”? O que o distingue de outros livros? Numa visita à biblioteca do Museu 

apresentam-se alguns exemplares que fazem parte da Colecção de Serralves. A partir dos conceitos 

abordados e das pesquisas realizadas constrói-se um livro/objecto com características singulares.  

Público-alvo: 10º, 11º, 12º anos 

Arte e Paisagem 

De que falamos quando falamos de escultura? Vamos discutir este conceito a partir de uma visita ao 

Parque de Serralves: observar as obras instaladas, colocar questões, confrontar ideias, analisar materiais. 

Em seguida, propõe-se a elaboração de pequenas maquetas, concretizando uma ideia prévia ou 

improvisada. O debate final sobre a experiência fará a síntese da matéria reflexiva em jogo. 

Público-alvo: 10º, 11º, 12º anos 

Conversas no Museu 

O que é a arte contemporânea? Se esta questão está por desvendar, vamos procurar respostas e reflectir 

sobre a leitura e interpretação de obras de arte, abrindo perspectivas quanto a valores estéticos. As 

exposições apresentadas no Museu de Serralves constituem o ponto de partida para o debate. 

Público alvo: 10º, 11º, 12º anos 

 

Construções improvisadas  

Arquitectura efémera, estruturas móveis, edifícios descartáveis - muitas são as designações que se 

associam às construções que, desde sempre, o Homem edificou para habitação, refúgio, ou marcação de 

território. Improvisação, flexibilidade e reutilização são algumas das características destas construções que 

combinam diferentes materiais (por vezes de aparência “pobre”). Nesta oficina nómada construiremos 

um habitáculo-abrigo, que será o mote para a experiência do lugar.  

Público alvo: 10º, 11º, 12º anos 
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GRUPOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Este programa visa aprofundar a ligação com instituições vocacionadas para o apoio e acompanhamento 

de grupos com necessidades especiais – crianças, jovens e adultos – através da organização de 

actividades que despertam atitudes relacionais e desenvolvem capacidades de concretização, permitindo 

a descoberta do património da Fundação de Serralves. Orientadas pela equipa do Serviço Educativo, as 

propostas são adequadas às características dos grupos, com a colaboração dos respectivos técnicos. 

Funcionamento: 1h30 min duração / número de sessões a definir / gratuito mediante marcação prévia  

 
Percursos no Parque 

Entre cores, formas, texturas, sons e cheiros, vamos conhecer a biodiversidade do Parque de Serralves 

em passeios que exploram os diferentes sentidos. 

Ciência para todos 

Esta oficina aborda temas da biologia, da física e da química, desenvolvendo-se em várias sessões ao ar 

livre e no laboratório do Parque. Pretende-se criar um espaço de partilha, simultaneamente lúdico e 

pedagógico, ponte de partida para eventuais explorações na área das ciências.  

Mãos à horta  

Introdução às técnicas de cultivo de produtos hortícolas em modo biológico; sentir os cheiros, conhecer as 

texturas da terra, aprender a cuidar das plantas e descobrir os sabores que delas se podem extrair. 

Pinturas e espessuras  

Com uma diversidade de suportes e materiais para a pintura e a colagem, esta oficina propõe a 

exploração lúdica de formas, pinceladas e texturas coloridas a partir de figuras geométricas. 

Verde sobre verde 

A partir da pintura, da impressão e da colagem, vamos criar tonalidades e texturas, explorando a 

incidência da cor verde na natureza. No final, criaremos um tapete colectivo que poderá ser continuado 

na escola. 

Viagens 

Recorrendo à expressão corporal, à música e à pintura vamos criar novos mundos: desenhar sombras, 

inventar paisagens, construir cidades e.. contar histórias. 
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Do movimento à emoção 

Esta oficina propõe exercícios, jogos e brincadeiras que despertam o sentido de descoberta através da 

palavra, do corpo, do reconhecimento de espaços e das sensações vividas.  

Com pés e cabeça 

Movimentos espontâneos, estereotipados, repetitivos, criativos. Acções dinâmicas que se multiplicam no 

tempo e no espaço. Explora-se o movimento através de jogos de improvisação que estimulam os sentidos 

(audição, tacto, olfacto, visão).  

O lugar do movimento 

Dobrar, esticar, torcer, virar, saltar, balançar… Será que em qualquer espaço se pode dançar? Num 

percurso pelos jardins de Serralves exploram-se diferentes movimentos, bem como a relação do corpo 

com o espaço envolvente, através de exercícios que remetem para formas e gestos do quotidiano.  

    

 

3.4. PROJECTO COM ESCOLAS 

MÁQUINAS 

É o tema do projecto com escolas para 2009/2010.  

Propõe-se uma reflexão sobre questões que se prendem com a ecologia, a arte e o design. A pesquisa e a 

experimentação constituem momentos fundamentais do processo de trabalho, numa aproximação 

criativa, por um lado, à obra de artistas contemporâneos cujas práticas revelam preocupações neste 

âmbito e, por outro, ao trabalho de cientistas que se dedicam a pensar e a propor soluções práticas para 

um futuro sustentável. 

Público-alvo: do pré-escolar ao ensino secundário 

Funcionamento: gratuito / inscrição prévia no início do ano lectivo. 

3.4.1. Actividades no âmbito do projecto: 

Encontro para apresentação do projecto com escolas (professores); 

Seminário para educadores e professores; 

Visitas à Fundação de Serralves; 

Oficinas temáticas (alunos e professores); 
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Exposição final para apresentação dos trabalhos realizados; 

Exposição online. 

3.5. FESTA DO AMBIENTE  

No dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, as Escolas estão convidadas a participar numa animada festa 

em Serralves, que envolve um programa de música, teatro, oficinas e jogos. 

 

3.6. COMEMORAÇÃO DE DIAS ESPECIAIS 

Em épocas e dias que se afigurem pertinentes, o Serviço Educativo dinamizará conjuntos de actividades 

convidando a comunidade escolar a aderir. 

4. OUTROS PÚBLICOS 

4.1. CRIANÇAS, JOVENS E FAMÍLIAS 

PROGRAMA DE FÉRIAS EM SERRALVES 

O programa de Férias em Serralves convida os mais novos (4-12 anos) a participar num conjunto de 

actividades pedagógicas de carácter lúdico, que potencia aprendizagens e desenvolve a capacidade de 

expressão, para umas férias diferentes e criativas.  

Decorre durante os períodos de férias lectivas – Natal, Páscoa e Verão – e oferece ocupação semanal 

durante o período da manha (9h30-12h30) e/ou tarde (14h00-17h00). 

PROGRAMA FIM-DE-SEMANA EM FAMÍLIA 

O SE pretende apostar nas Famílias enquanto público-alvo prioritário. Para tal, prevê-se a ampliação do 

programa de actividades ao fim-de-semana, numa lógica continuada ao longo do ano.  

4.2. ADULTOS 

VISITAS ORIENTADAS PRÉ PROGRAMADAS 

EXPOSIÇÕES Sábados / 17h00-18h00; Domingos / 12h00-13h00 

ESPAÇOS ARQUITECTÓNICOS Domingos / 15h00-16h00  

PARQUE Domingos / 11h00-12h00 

POR MARCAÇÃO Outras visitas serão organizadas sempre que solicitadas 
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CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS 

TEMAS DE HISTÓRIA DE ARTE NO SÉCULO XX 

Este curso pretende efectuar um mapa de questões da arte do século XX, orientado a partir de grandes 

temáticas que atravessam as várias práticas artísticas. O curso privilegiará uma perspectiva alargada em 

termos geográficos e culturais. A orientação ficará a cargo de João Sousa Cardoso.  

ARTE CONTEMPORÂNEA: ABORDAGENS E PERSPECTIVAS 

Através de encontros e seminários este programa convida investigadores, curadores e artistas a dialogar 

com o público interessado numa discussão crítica em torno das artes visuais e da cultura contemporânea. 

Este ano privilegiar-se-á o tema das mulheres na arte e na relação arte/filosofia. 

À VOLTA DO JARDIM: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS  

Aprendizagem e experimentação das técnicas aplicadas à conservação do jardim, através de um 

programa de cursos que familiarizam os participantes com todo o saber envolvido na sua construção e 

gestão. 

AMBIENTE EM DEBATE: CONVERSAS DE FIM DE TARDE 

Conversas organizadas em parceria com a Liga para a Protecção da Natureza, com o objectivo de difundir 

informação, suscitar o debate e contribuir para ampliar conhecimentos em matéria de ambiente e 

cidadania.  

5. COMEMORAÇÕES 

Noite e Dia Internacional dos Museus 

Para comemorar este dia, o SE propõe ampliar a oferta de visitas guiadas e oferecer ao público a 

possibilidade de frequentar uma oficina livre, vocacionada para crianças, jovens e famílias. 

  

6. PROJECTOS E PARCERIAS 

Projecto METAS / Programa Escolhas 

Projecto coordenado pela ADILO (Associação para o Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro), com 

o apoio do programa ESCOLHAS, que visa promover a oferta cultural junto de crianças e jovens oriundas 
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dos bairros do Aleixo e da Pasteleira. Pretende-se possibilitar a vivência de novas experiências, através de 

colaborações com as escolas destes bairros vizinhos, assim como com as respectivas famílias. 

Parceria com o Centro Educativo de Santo António  

Parceria com vista ao desenvolvimento de actividades para os jovens residentes no Centro Educativo de 

Santo António, em regime semi-aberto, no âmbito da prevenção da delinquência e reinserção social: 4ª 

Edição da Leitura Furiosa, em parceria com a Associação francesa CARDAN, com o objectivo de levar a 

escrita e a leitura a públicos socialmente desfavorecidos.  

Formação Autarquias 

Desenvolvimento de recursos pedagógicos e implementação de acções de formação para educadores, 

professores e técnicos de museus, no âmbito das parcerias estabelecidas com autarquias. 

 

Parceria com Universidades / unidades de investigação 

Parcerias informais com várias universidades no âmbito da colaboração em formações pontuais e 

módulos de mestrado.  

Parcerias protocoladas em que as universidades se assumem como parceiros técnico-científicos e 

colaboram no desenho de conteúdos e validação de dados gerados nos programas educativos – alguns 

exemplos:  

 A realização de capturas e recapturas de borboletas no Parque permite a sua monitorização 

contínua, para o que, são efectuados registos das espécies amostradas em fichas de campo. Os 

dados gerados são periodicamente enviados para a TAGIS (Centro de Conservação de Borboletas de 

Portugal) para que, inseridos na base de dados nacional, possam contribuir para a inventariação 

destes insectos a nível do território. 

 O Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

coordena a nível nacional um projecto europeu designado ENEAS (European Network for the 

Environment Assessment and Services), tutelado pela AEA (Agência Europeia de Ambiente), que 

tem como objectivo gerar dados científicos de parâmetros ambientais atmosféricos e hidrológicos no 

país através de uma plataforma de intercâmbio com as escolas. Desta forma, os alunos monitorizam 

características ambientais de locais identificados no Parque de Serralves, com instrumentos cedidos 

pela própria equipa da FEUP, sendo esta posteriormente responsável pela sua validação científica e 
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pelo tratamento estatístico que permite que estes dados sejam publicados na Internet e partilhados 

em rede com a AEA e com as comunidades científica e docente internacionais. 

 A realização de uma auditoria energética e uma auditoria à qualidade do ar aos edifícios escolares 

com turmas do 12º ano, a análise de resultados e a identificação de oportunidade de melhorias, 

realizada com a AdePorto, bem como a apresentação em contexto alargado no Dia da Energia em 

Serralves permite uma sensibilização dos órgãos de gestão das escolas envolvidas, promovendo 

intervenções nos edifícios que se traduzirão no aumento da eficiência energética. 

Projecto Turbinegeneration em parceria com a TATEMODERN 

A Tate convidou o SE a ser parceiro de um projecto educativo internacional que coloca escolas de vários 

países a trabalhar em conjunto. A ideia é a de que Serralves a "hub gallery" em Portugal e funcione 

como mediador do projecto, ajudando na selecção de 4 escolas e dando o apoio necessário. O ponto de 

partida será a obra de Miroslaw Balka, artista presente na Colecção de Serralves, cuja obra será exposta 

no Turbine Hall da TateModern. Este projecto conta com o apoio da Unilever. Ao nível da participação 

de Serralves não há qualquer custo envolvido. A Tate propõe que um "artist educator" da sua equipa 

venha a Portugal trabalhar quer com as escolas, quer com a equipa do SE (numa sessão de formação).    

 

7. PUBLICAÇÕES / MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 Produção de materiais pedagógicos para professores 

 Produção de materiais pedagógicos para as acções de formação orientadas pelo SE em autarquias 

locais. 

 
8. WEBSITE SERVIÇO EDUCATIVO  

Em 2010, será criado um website Serralves/Escolas, tendo em conta a necessidade de desenvolver este 

tipo de comunicação, reduzindo o envio de informação em suporte papel (o que implica uma 

comunicação mais regular e dinâmica). 

Iniciar um “Centro de Recursos” acessível online com o objectivo de disponibilizar informações e materiais 

pedagógicos para educadores e professores, de modo a motivar uma aproximação mais apelativa e 

dinâmica à Fundação de Serralves. 
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3.1.10. ESTUDO E REFLEXÃO SOBRE A CONTEMPORANEIDADE 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

Ao levar a efeito uma programação que promova uma reflexão sobre o contemporâneo a Fundação de 

Serralves pretende cumprir uma vertente da Missão que lhe está assinalada, assumindo-se como um 

centro de reflexão e debate sobre a sociedade contemporânea e o ambiente, com uma projecção não só 

nacional como marcadamente internacional. 

Assim, prevêem-se para 2010 a realização de várias conferências abordando as temáticas dos museus de 

arte contemporânea, do ambiente, da arquitectura, das indústrias criativas, bem como um conjunto de 

acções de divulgação de ambição mais restrita. 

Precisamente neste âmbito está prevista a criação de uma linha editorial especificamente dedicada à 

“produção de conhecimento”, através da qual seja possível preencher uma lacuna claramente existente 

no nosso País. 

1.1. COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS 

1.1.1. COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE ARTE E CIDADANIA NA CULTURA CONTEMPORÂNEA – “ÀS ARTES CIDADÃOS”  

“Às Artes Cidadãos” será um colóquio internacional para o qual serão convidados pensadores 

portugueses e estrangeiros nas áreas da política, da estética, da sociologia e da filosofia, os quais 

apresentarão as suas reflexões sobre a relação entre as artes, a cidadania e a política ao longo destes 

últimos cem anos.  

Este colóquio acompanhará a exposição com o mesmo nome que será apresentada no Museu de 

Serralves, assim como um ciclo de cinema sobre Arte e Política. Estas iniciativas integram-se no programa 

oficial de comemoração do Centenário da República promovido pela Presidência da República 

Portuguesa. 

1.1.2. CONFERÊNCIA DA ESTRATÉGIA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Esta Conferência, surge no âmbito de um Protocolo entre a Fundação de Serralves e a Agência 

Portuguesa de Ambiente celebrado no âmbito do Projecto de Certificação Ambiental “O Ambiente em 

Serralves”e visa a divulgação dos diferentes instrumentos voluntários de gestão ambiental existentes e 

outros aspectos ambientalmente relevantes. 

1.1.3. CONFERÊNCIA “INDÚSTRIAS CRIATIVAS” 

Será estruturada segundo um formato “misto”, com uma série de “workshops” e sessões de trabalho, e 

um conjunto de palestras convidadas. Para tal serão usados 2 dias, sendo o primeiro “fechado”, para os 

“workshops”, e o segundo aberto a participantes inscritos para o efeito. 

A conferência contará com participantes oriundos de instituições de investigação, e do mundo empresarial 

e dos negócios portugueses e estrangeiros.  
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1.1.4. SÉRIE DE SEMINÁRIOS “INDÚSTRIAS CRIATIVAS” 

Nos seminários a realizar no segundo semestre de 2010, procurar-se-á tratar um conjunto de temas 

cobrindo os aspectos mais relevantes associados às políticas para as indústrias criativas e à sua 

promoção. Contando com a colaboração de especialistas em diferentes áreas, os participantes 

desenvolverão, a título ilustrativo, pequenos projectos na área das indústrias criativas. 

São destinatários preferenciais desta iniciativa, autarcas, responsáveis de incubadoras e de instituições de 

apoio ao empreendedorismo, técnicos envolvidos em indústrias criativas, jovens criadores que pretendam 

desenvolver uma vertente de negócio para a sua actividade. 

1.2. CURSOS  

1.2.1. CIÊNCIA E FÉ – UM INÚTIL CONFRONTO 

Este breve Curso, em oito lições, não pretende ser erudito nem 

académico. Também não é uma abordagem histórica às 

relações entre a Ciência e a Religião. É essencialmente uma 

visão pessoal deste problema relacional, visão que se vem 

construindo ao longo do tempo, pelo estudo e por experiências 

múltiplas. 

O seu enfoque principal é a análise comparativa da atitude 

mental científica e da atitude mental fideística ou de crença, tal 

como estas atitudes se mostram nas pessoas concretas. 

Orientação: Daniel Serrão 

1.2.2. “CINEMA FALADO”- A ARTE DE VER CINEMA 

Seis sessões de cinema falado e mostrado em fragmentos que abrangem 

mais de um século de história e muitas curiosidades sobre a a evolução 

da sétima arte, em especial a indústria americana e Hollywood, que 

celebra no próximo ano um século desde que lá se instalou lá o primeiro 

estúdio. Durante a hora e meia de conversa e partilha de conhecimentos, 

são apresentados segmentos de imagens - algumas inéditas - que 

mostram a evolução e a arte de fazer cinema. 

Este curso, vai acima de tudo, despertar a curiosidade e capacidade de 

ver e entender o que está para além de uma projecção. 

A invenção dos irmãos Lumiére mudou o mundo e a forma de comunicar. Curiosamente, no início, eles 

pouco acreditavam na sua invenção. Quando Meliés lhes pediu que lhe vendessem uma daquelas 

máquinas para fazer filmes, eles só lhes referiram: - “Olhe que isto não tem futuro, é uma mera 

curiosidade científica, só dá acção às fotografias”. Em pouco mais de um século tudo se transformou. De 
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mudo o cinema aprendeu a falar, o preto e branco explodiu em mil cores e agora a experiência de assistir 

a uma projecção já pode ser de tal forma envolvente que nos transporta para uma terceira dimensão. 

Em Serralves vamos rever o mundo do cinema, aprender a sua evolução, conhecer as melhores histórias e 

descobrir porque é que um filme nos pode tocar tanto. 

Ver cinema também tem os seus segredos. 

Orientação: Mário Augusto 

1.2.3. CINEMA E PSICANÁLISE: IMAGENS REVERSÍVEIS 

Quando vemos Cinema e o pensamos (de Chaplin a Fellini, 

de Hitchcock a Truffaut, de Welles a David Lynch, e assim 

sucessivamente) encontramos um continente de sonhos. A 

Psicanálise é, como se sabe, uma forma de conhecimento 

que tem contribuído, e de modo decisivo, para a 

compreensão e interpretação dos fenómenos estéticos.  

Pela sua natureza (imagem em movimento) e pela sua 

estranheza (diluição das fronteiras entre  o real e o 

imaginário), o Cinema revela-nos, de sessão para sessão, um mistério cheio de jogos de luz e sombra. Tal 

como o inconsciente. Conceitos fundamentais da construção freudiana, como prazer, realidade, conflito e 

representação, encontram não raras vezes uma réplica no trabalho cinematográfico. Num mundo feito de 

imagens reversíveis, construído a partir de afectos e sofrimentos, existem planos e fotogramas de 

incalculável valor simbólico. Trata-se agora de saber como se podem guardar. 

Este curso procura, ao longo de dez módulos, entre Setembro e Novembro (sempre às terças feiras) 

acompanhar alguns desenvolvimentos da relação entre filmes e olhares, uns e outros pontuados por ideias 

nucleares da Psicanálise. 

Orientação: Maria de Fátima Cabral e Eduardo Paz Barroso 

Moderação: Rui Mota Cardoso 

1.2.4. DEZ DE AGORA 

O curso Dez de agora pretende dar a conhecer artistas de reconhecimento nacional e internacional 

indiscutível, mas que apesar de tudo não são autores plenamente conhecidos do público em geral. 

Atravessando áreas da criação contemporânea tão vitais como a instalação, o vídeo, a performance, o 

desenho ou a escultura, na análise detalhada dos seus percursos criativos evidenciar-se-ão problemáticas 

cruciais no mapeamento dos principais desenvolvimentos da arte contemporânea. 

Nas dez sessões serão analisadas as obras, as exposições, os escritos, as entrevistas e os comentários 

produzidos a propósito destes autores: Aernout Mik; Ceal Floyer; Francis Alys; João Tabarra; Jorge 

Queirós; Miguel Palma; Pipilotti Rist; Rosângela Rennó;  Simon Starling; Tacita Dean. 

Orientação: Miguel von Hafe Pérez 
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1.2.5. ATELIER DE ESCRITA 

No atelier os participantes serão convidados a estabelecer um 

relacionamento, tão individualizado quanto possível, com textos 

de grandes vultos da literatura de todos os tempos e lugares, 

tratando do diálogo do Homem com o seu semelhante, consigo 

mesmo e com o Mundo. Recorrer-se-á a uma pluralidade de 

meios audio-visuais, a fim de tornar viva e actualizada a palavra 

escrita dos que nos precederam, e dos que são ainda nossos 

contemporâneos.  

Devido ao sucesso que esta actividade, vamos repetir o Atelier de Escrita em 2010. 

Orientação: Mário Cláudio 

 

1.2.6. COMUNIDADE DE LEITORES 

 

A arte, neste caso a Literatura, disse desde sempre que a vida se vive em nós. Quando (re)encontramos a 

frase, ou mesmo o livro, que nos revela essa vida em nós, sentimo-nos menos sós, porque fazemos 

comunidade com o mundo. Por isso mesmo propomos a leitura partilhada de várias obras, de vários 

autores.  

O objectivo da Comunidade é pôr em comum o prazer dos livros, criar ou reforçar elos de sociabilidade 

em torno da leitura, discutir e problematizar pontos de vista não necessariamente convergentes.  

Respondendo aos pedidos de várias pessoas realizamos em 2009 uma Comunidade de Leitores, sem 

surpresa o número de inscrito foi elevado. Para dar continuidade a este projecto propõe-se nova 

comunidade para 2010. 

Orientação: Maria João Seixas e José Pedro Serra 
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3.1.11. SENSIBILIZAÇÃO E LAZER CULTURAL 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

Na permanente procura de diversificar as suas iniciativas e criar momentos de formação de carácter 

informal, a Fundação tem vindo a ampliar uma oferta de programas direccionados para um público 

diversificado, propondo actividades de valorização pessoal.  

No que concerne ao Turismo Cultural, a Fundação vai apresentar um programa de viagens que abordam 

3 temas principais: a Arte Contemporânea, a Arquitectura e a Paisagem.  

2. CURSOS E WORKSHOPS 

2.1 A ARTE DE VER  

Com o sucesso do Workshop A Arte de ver, foi solicitado 

ao António Sá novos projectos para complementar o curso 

prático de fotografia. Estes cursos vão realizar-se em 

vários períodos ao longo do ano. 

Orientação: António Sá 

2.2 WORKSHOP DE ESCULTURA 

Ligados à matéria, ao contacto directo com os materiais e com todas as suas possibilidades de 

transformação, relação, combinação ou até destruição, privilegiaremos a manualidade e o saber fazer. No 

interior do universo da escultura, iremos explorar as diferentes dialécticas que se impõe no acto 

construtivo: as relações objecto – corpo, objecto – objecto e objecto – espaço.  

Tomando como referência a multiplicidade de propostas estéticas de artistas que integram as práticas 

artísticas contemporâneas e fazendo recurso a documentação visual, textos e documentos filmados, 

procuraremos explorar a nossa percepção objectual (em termos de peso, massa, volume, texturas) e 

espacial (escala, proporções, vazios, perspectiva, etc.).  

2.3 WORKSHOP DE DESENHO  

Sentados no café, um amigo pede-nos informações sobre como 

chegar ao museu e em poucas linhas que traçamos no guardanapo, 

a cidade é servida à mesa e o amigo entendeu o caminho. 

Desenho? O que entendemos por desenho? Este curso pretende 

abordar o desenho na linha do tempo, de como a sua definição se 

foi transformando e com isso abrindo novos caminhos. Dos 

materiais às técnicas, dos artistas às suas obras, do ponto à linha, 

da cópia à abstracção e passando pela representação, propomos 
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explorar o mundo do desenho. Desenhar é uma capacidade que nasce connosco e que devemos 

desenvolver e trabalhá-la. Assim, o papel e o lápis serão indispensáveis para pormos mãos à obra. 

2.4 WORKSHOP DE PINTURA INDISCIPLINADA 

Este curso, com a duração de 10 sessões, pretende criar 

um espaço de trabalho não académico, um espaço de 

diversidade e de pluralismo, em que se vai estimular a 

criatividade individual de cada um.  

O objectivo principal desta acção é de incentivar a 

multiplicação de linhas de pesquisa – de forma a propor a 

contaminação mútua de linguagens. Questões como a 

diluição de fronteiras disciplinares, o aumento da 

experimentação visual, e sobretudo a reflexão sobre questões de criação artística pretendem ser 

desenvolvidos neste curso. 

Envolver os participantes num Projecto artístico, encorajar a ler a arte com um novo olhar, providenciar 

aos alunos uma capacidade de auto-crítica em relação ao seu trabalho são outros dos objectivos deste 

workshop. 

Arte Indisciplinada é um meio para se compreender que o processo criativo, o projecto artístico 

independentemente do médium utilizado pelo(a) artista corresponde na maior parte dos casos a uma 

disciplina de trabalho. 

2.5 WORKSHOP DE VIDEO E REAL TIME VIDEOPERFORMANCE 

O vídeo é uma forma de expressão artística inovadora que se 

estende para além das narrativas e do legado 

cinematográfico. No seu início manifestou-se mais como um 

processo, do que como um produto final. Hoje pode ser 

entendido assim.  

O vídeo é um instrumento que permite contar histórias mas 

também criar ambientes e combinar-se intrinsecamente com 

outras artes. 

Este workshop irá contextualizar o vídeo enquanto expressão artística e introduzir algumas das variações 

tecnológicas que este sofreu ao longo dos tempos. Irá focar-se em aspectos performativos e narrativos, as 

técnicas, e também a explorar as potencialidades criativas deste meio camaleónico de comunicar ideias. 

O produto das sessões de trabalho do workshop de vídeo será constituído por dois filmes e uma 

apresentação ao vivo em formato VJ – Real Time Vídeo Performance. 
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2.6 WORKSHOP DE BANDA DESENHADA                                          

Neste curso será feita uma introdução às técnicas e processos 

habitualmente utilizados pelos profissionais da banda 

desenhada. Destinado a todas as pessoas que gostam de 

desenhar, escrever e de contar histórias, esta oficina consiste 

num conjunto de desafios que darão origem a uma publicação 

de tiragem reduzida, de produção artesanal.  

2.7 MINI CURSOS  

Na continuidade do que aconteceu em 2009, também em 2010 iremos programar workshop diversos, 

cursos práticos e lúdicos sobre variados temas. 

3. TURISMO CULTURAL 

MADRID 

Rever Madrid em quatro minutos por obra. 

ARCO 2010 - Cidade convidada: Los Angeles 

18 – 21 FEV 10 

Rever Madrid com o olhar deste novo milénio será, sem 

sombra de dúvida, o objectivo principal desta viagem. Uma das 

capitais europeias e centro cultural nacional e internacional 

recebe grandes exposições de arte antiga, moderna e 

contemporânea. 

Salienta-se a exposição da Sala Alcalá 31 de Pierre Gonnord. 

Nesta estarão patentes uma série de fotografias que serão o 

mote da discussão sobre a fotografia contemporânea. A Caixa Fórum Madrid será, também, alvo da nossa 

visita assim como o seu jardim vertical, projecto do botânico francês Patrick Blanc., considerado uma 

“pintura viva”. Destacamos as exposições de Miquel Barceló (n. 1957) que representou Espanha na 53ª 

Bienal de Veneza 2009 e de Hannah Collins (n. 1956) artista britânica conhecida pelo seu trabalho de 

instantâneos de conteúdo íntimo e de escala monumental.  

A 29ª Feira Internacional de Arte Contemporânea terá como cidade convidada Los Angeles, considerada a 

segunda maior cidade norte-americana. Fundada pelos espanhóis em 1781, com o nome de Pueblo de 

Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río Porciuncula, é considerada um dos pólos principais 

de arte contemporânea, com o seu famoso Museu J. Paul Getty. 
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PATAGÓNIA CHILENA E BUENOS AIRES 

Mi Buenos Aires Querido… 

07 – 18 MAR 2010 

No tango Astor Piazzolla cantou “vuelvo al sur, como se vuelve 

siempre al amor”. Esta viagem é um regresso à Patagónia Chilena, 

desta vez para conhecer o Parque Nacional de Queulat e o Glaciar 

de San Rafael, e à inesquecível cidade de Buenos Aires, que Carlos 

Gardel amou “mi Buenos Aires querido cuando yo te vuelva a ver, 

no habrá más penas ni olvido”. 

A diversidade do património natural, arquitectónico e artístico que 

caracteriza a América do Sul será o mote para as visitas guiadas e conversas com os participantes. 

PRAGA 

Cidade Boémia 

08 – 11 ABR 2010 

A viagem dará a conhecer Praga através do caminhar pelas ruas 

com as suas histórias, da visita a igrejas góticas e a edifícios de uma 

arquitectura cubista única e da vivência nos cafés onde Kafka, 

Milan Kundera e Vaclav Havel passaram finais de tarde animados. 

Como não poderia deixar de ser a arte, moderna e contemporânea, 

será discutida no novíssimo museu Kampa à beira-rio.  

 

 

REINO UNIDO 

Parques e Jardins da Aristocracia Inglesa no Campo 

21 – 29 MAI 2010 

Reagindo ao formalismo dos jardins a la française do século 

XVII, na Inglaterra do século XVIII a idealização de uma 

Arcádia elegíaca, figurada nas paisagens imaginadas da 

pintura de Lorrain e Poussin, originou uma possível 

tautologia estética: às mãos de Humphry Repton e Lancelot  

‘Capability’ Brown, transformou-se a paisagem rural num 

jardim que se assemelha à paisagem rural. Esta viagem por 

alguns dos mais significativos parques e palácios deste período é complementada pela visita à mais 

famosa feira de jardins organizada pela Royal Horticultural Society: o Chelsea Flower Show. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA  

2010 Ano Santo - Peregrinos da Fé versus Peregrinos da Arte 

16 – 18 JUL 2010 

Santiago de Compostela, cidade mundialmente célebre pela 

sua catedral de fachada barroca, é um dos lugares de 

peregrinação mais importantes do mundo. Desta vez, a cidade 

irá acolher uns peregrinos diferentes: os Peregrinos da Arte. 

Estes irão discutir e reflectir sobre as novas propostas de arte 

contemporânea internacional. 

Um dos pontos de visita obrigatória será o Centro Galego de 

Arte Contemporâneo, projecto arquitectónico de Siza Vieira. Ainda irá fazer parte do percurso uma 

passagem pela Ilha das Esculturas, o maior museu ao ar livre da Galiza. Este situa-se numa ilha fluvial, 

facilmente acessível a partir do centro da cidade de Pontevedra e acolhe uma exposição permanente de 

obras de artistas como: Giovanni Anselmo, José Pedro Croft, Dan Graham, Jenny Holzer, Richard Long, 

entre outros. 

AMÉRICA DO NORTE 

A arte em Nova Iorque e a arquitectura de Chicago 

02 A 12 SET 2010  

Propõe-se para esta viagem momentos diversificados onde a arte e a 

arquitectura são os protagonistas. Os museus de arte moderna 

europeia e do pós-guerra americano estarão em diálogo permanente 

com a arquitectura modernista de Frank Lloyd Wright e as 

intervenções arquitectónicas contemporâneas. 

O jazz e os finais de tarde outonais transformam-nas em duas cidades 

cativantes, que se reinventam a cada viagem.  

JORDÂNIA 

Em busca das civilizações perdidas no deserto do tempo 

23 – 30 OUT 2010 

De Norte para Sul, passando pelo deserto Wadi Rum, a Jordânia é 

um país que abraça diferentes civilizações. A viagem será uma 

descoberta desses tempos e culturas, que se traduzem na 

arquitectura: as ruínas romanas de Jerash; os castelos no deserto, 

ou a insólita cidade de Petra escondida estrategicamente pelos 

Nabateus. 

O mar Morto e o mar Vermelho proporcionarão merecidos e salutares momentos de repouso. 
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3.1.12. INDÚSTRIAS CRIATIVAS 
1. INSERRALVES – Incubadora de Indústrias Criativas 

 

Em Maio de 2010 a incubadora INSERRALVES cumprirá dois anos de actividade, momento coincidente 

com a conclusão da fase de incubação das empresas acolhidas desde o arranque do projecto. Será pois 

altura de efectuar um balanço das acções implementadas para desenvolver os negócios incubados, 

nomeadamente o acompanhamento e o coaching de gestão, a facilitação de contactos, a facilitação da 

elaboração dos planos de negócio, as sessões de formação e a visibilidade mediática dada aos projectos. 

Será também dado enfoque ao apoio à desincubação destas empresas, ou seja à sua afirmação autónoma 

no mercado. 

Relativamente aos projectos instalados durante o segundo semestre de 2009, espera-se que durante 

2010, estes negócios consolidem as suas posições comerciais, desenvolvendo contactos regulares com 

potenciais clientes e outras entidades e aumentando significativamente e de uma forma consolidada, o 

volume de negócios e a carteira de clientes. 

1.1 Gestão 

A equipa de gestão da incubadora continuará a assumir a coordenação e monitorização do processo de 

desenvolvimento dos projectos, o apoio na procura de mercados e a facilitação do acesso a apoios 

provenientes de instituições públicas e fundos comunitários. 

Acções concretas serão desenvolvidas ao longo de todo o ano. 

O comité de avaliação e acompanhamento do INSERRALVES continuará a monitorizar periodicamente o 

desenvolvimento dos negócios instalados. 

1.2 Incubação Virtual 

Será estudada a hipótese de se implementar um modelo de Incubação Virtual que permita prolongar a 

ligação do INSERRALVES com projectos com potencial e que tenham terminado o seu ciclo de incubação 

física. Neste contexto, a ligação seria estabelecida, por exemplo, através de: 

 Possibilidade da empresa poder continuar a utilizar a marca INSERRALVES; 

 Acesso a informação privilegiada, a acções de formação e eventos organizados para o INSERRALVES; 
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 Acompanhamento periódico e coaching de gestão; 

 Facilitação de contactos. 

Espera-se poder tomar uma decisão sobre este assunto, até ao final do primeiro trimestre de 2010. 

1.3 Formação 

Serão implementadas novas acções de formação, tendo em conta a estratégia de formação definida em 

2009 (privilegiando, durante 2010, a área comercial), bem como as necessidades específicas que 

decorrem da fase de incubação em que as empresas se encontrarem. 

Continuará a privilegiar-se as acções curtas, do tipo seminário / “workshop”, promovendo a troca de 

experiências e de conhecimentos. 

Procurar-se-á desenvolver uma acção por semestre. 

A articulação com a Academia PME / IAPMEI será igualmente um aspecto a manter durante o próximo 

ano. 

1.4 Newsletter 

Continuará a ser distribuída uma newslwtter electrónica para divulgar a actividade das empresas, 

promovendo a sua imagem junto de um público exterior ao INSERRALVES. 

Procurar-se-á manter uma periodicidade mensal para esta “newsletter”. 

Será avaliada a hipótese de se implementar uma página numa rede social tipo FACEBOOK, como 

complemento, ou até como alternativa, a esta newsletter. 

1.5 Alargamento do número de empresas 

Conforme referido anteriormente, em Maio de 2010 terminará o período de incubação relativo às 

empresas que se instalaram em 2008. Assim, e durante o primeiro trimestre do próximo ano, será dado 

enfoque à captação de novos projectos para incubação. 

Deverão ser implementados mecanismos de divulgação desta actividade da FS, junto de potenciais 

interessados, nomeadamente, junto dos meios académicos com afinidade com as indústrias criativas. 

As propostas recebidas serão avaliadas pela comissão de acompanhamento, a quem caberá decidir sobre 

a inclusão das mesmas na “bolsa” de projectos com potencial para incubação. 

Os projectos presentes nesta “bolsa” serão integrados na incubadora em função da disponibilidade de 

espaços vagos observada. 

Outras possibilidades a explorar durante 2010 para captar projectos para incubação, serão a 2ª edição do 

Prémio Nacional de Indústrias Criativas e a 2ª edição dos POPs. 

1.6 Networking 

Será estudada e implementada uma iniciativa com o objectivo de promover o networking entre empresas 

do sector das ICs, especialmente entre as empresas instaladas no INSERRALVES e outras que estejam a 

operar no mercado. 

Estima-se que esta iniciativa se possa concretizar através de encontros informais, com periodicidade 

mensal e abertos aos agentes do sector. 
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2. INSERRALVES – Actividades de Reflexão e Promoção das Indústrias Criativas 

2.1. Prémio Nacional de Indústrias Criativas 

No seguimento do sucesso da 1ª Edição do Prémio Nacional de Indústrias Criativas, durante o próximo 

ano a FS dará continuidade à colaboração iniciada com a UNICER, no sentido de promover a 2ª edição 

deste evento. 

Esta iniciativa tem por objectivo, promover, apoiar, acompanhar e ajudar a implementar projectos na área 

das Indústrias Criativas, que sejam inovadores, que tenham viabilidade económica e financeira, que sejam 

potenciadores de criação de novos postos de trabalho qualificado e que produzam um efeito 

impulsionador na produção intelectual portuguesa no contexto do mercado global. Pretende-se assim 

contribuir para o incremento do número de registos de direito de autor, direitos de propriedade industrial, 

bem como de marcas e patentes. 

Ao projecto vencedor será atribuído um prémio pecuniário, a cargo da UNICER, e será dada a 

possibilidade de instalação no espaço do INSERRALVES. 

Aos finalistas do concurso, procurará garantir-se apoio para a elaboração de Planos de Negócio e 

definição de estratégias, bem como a realização de contactos exploratórios com potenciais parceiros. 

Estima-se que este processo decorra até ao final de Maio de 2010. 

2.2. POPs 

No sentido de incentivar e apoiar novos criadores, estimular o mercado, promover a qualidade de 

projectos criativos e reforçar o posicionamento da loja da FS, organizou-se em 2009 a 1ª Edição dos POPs 

– Projectos Originais Portugueses. 

Os POPs são um encontro de ideias e de conceitos, proporcionando a oportunidade de afirmação de 

projectos portugueses no mercado. Esta iniciativa consiste na mostra e venda de produtos de criadores 

portugueses e num ciclo de debates sobre a criação contemporânea nacional. 

Aos projectos concorrentes poderá ser dada a possibilidade de instalação no espaço do INSERRALVES. 

No último trimestre de 2010, espera-se poder levar a cabo a 2ª edição deste evento. 

2.3. ADDICT 

A 14 de Outubro de 2008, 49 entidades constituíram formalmente a ADDICT - Agência Para o 

Desenvolvimento das Indústrias Criativas, dando desta forma continuidade a uma estratégia consistente 

para o sector, a qual teve a sua primeira manifestação pública por ocasião da elaboração do documento 

intitulado “Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na Região do Norte, Estudo 

Macroeconómico”. 
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O projecto da ADDICT pretende contribuir para que o Norte de Portugal se torne numa região criativa, 

através da concepção e implementação de um modelo de governação que induza e suporte o aumento da 

capacidade e empreendedorismo criativo, o crescimento dos negócios criativos e a atractividade dos 

lugares criativos. Ambiciona-se, assim, facilitar o desenvolvimento e afirmação do empreendedorismo 

criativo, a geração de riqueza, emprego qualificado e impulsionar a regeneração das cidades e lugares 

criativos. No actual estádio das Indústrias Criativas, a aposta deverá consistir na prossecução de um 

grande objectivo estratégico: o reforço da massa crítica do capital criativo da região. 

Durante o corrente ano conclui-se o ciclo que deu origem e assegurou as condições para a 

operacionalidade desta Agência, tendo a FS dado um forte contributo neste contexto. nomeadamente 

através de um seu representante na Direcção. 

Tendo a Fundação sido eleita para presidir à Direcção da ADDICT e mantendo um apoio à nova equipa 

executiva, a responsabilidade da Fundação na prossecução do sucesso da ADDICT será um aspecto a 

considerar durante o ano 2010. 

Durante o próximo ano, a FS manter-se-á disponível para desenvolver novas parcerias, nomeadamente 

com ADDICT, CCDR-N, UNICER, IAPMEI, entre outros, tendentes à implementação de iniciativas que 

visem continuar a reflexão, divulgação e promoção das Indústrias Criativas na região. 
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Porto, 13 de Novembro de 2009 
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