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Millennium BCP
Nestlé Portugal, S.A.
Polimaia, SGPS, S.A.
Produtos Sarcol, S.A.
R.A.R. – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.
Rima, S.A.
Rolporto (Soleasing)
Santogal, SGPS, S.A.
Sociedade Comercial Tasso de Sousa – 
Automóveis, S.A.
Sociedade Têxtil A Flor do Campo, S.A.
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Têxteis Carlos Sousa, S.A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.
Toyota Caetano Portugal, S.A.
União de Bancos Portugueses, S.A.
Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Vera Lilian Cohen Espírito Santo Silva
Vicaima – Indústria de Madeiras e 
Derivados, S.A.

Fundadores por Natureza 
Árvore – Cooperativa de Actividades 
Artísticas, CRL
Associação Comercial do Porto
Associação Empresarial de Portugal
Câmara Municipal do Porto
Fundação Engenheiro António de 
Almeida
Universidade do Minho
Universidade do Porto

1994
AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A.
APDL – Administração dos Portos do 
Douro e de Leixões, S.A.
Cerealis, SGPS, S.A.
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Companhia Portuguesa de Hipermerca-
dos, S.A.
Crédito Predial Português, S.A.
Entreposto – Gestão e Participações, 
SGPS, S.A.
Europarque – Centro Económico e 
Cultural
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.

Filinto Mota, SUCRS, S.A.
Francisco José Marques Pinto
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
JMA Felpos, S.A.
Joaquim Moutinho
Martinez Gassiot, Vinhos, S.A.
Miguel Pais do Amaral
Mota – Engil, SGPS, S.A.
Novo Banco, S.A. 
Parque Expo 98, S.A.
Vista Alegre Atlantis, S.A.

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

1996
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. (Petrogal – 
Petróleos de Portugal, S.A.)
GALP Energia, SGPS, S.A. (Transgás – So-
ciedade Portuguesa de Gás Natural, S.A.)
Mário Soares

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

1998
Banco BPI, S.A.
McKinsey & Company

1999
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
André Jordan
Banco Privado Português, S.A.
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
CTT – Correios de Portugal, S.A.
Efacec Capital, SGPS, S.A.
Ericsson Telecomunicações, Lda.
F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
Fernando Simão, SGPS, S.A.
JBT – Tecidos, S.A.

Conselho  
de Fundadores 

António Gomes De Pinho
Presidente

1989
Estado Português 

A Boa Reguladora – Comércio e Indús-
tria de Relógios, Lda.
Airbus Industrie
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participa-
ções, SGPS, S.A.
António Brandão Miranda
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo 
S. Pinho, S.A.
Auto Sueco, Lda.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Por-
tugal), S.A.
Banco Borges e Irmão, S.A.
Banco de Comércio e Indústria, S.A.
Banco Fonsecas & Burnay
Banco Internacional de Crédito, S.A.
Banco Nacional Ultramarino
Banco Português do Atlântico, E.P.
Banco Santander Totta, S.A.
BNP Factor, C.ª Internacional de 
Aquisição de Créditos, S.A.
BPI – Banco Português de Investimento, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Chelding, Lda.
Cinca – Companhia Industrial de 
Cerâmica, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sinté-
ticos, S.A.
Diliva – Sociedade de Investimentos 
Imobiliários, S.A.
Fábrica de Malhas Filobranca, S.A.
Fnac – Fábrica Nacional de Ar Condi-
cionado
Fromageries Bel Portugal, S.A.
Fundação Luso-Americana
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Indústrias Têxteis Somelos, S.A.
João Vasco Marques Pinto
Jorge de Brito
Maconde SGPS., S.A.
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Maria Cândida e Rui Sousa Morais
NOS, SGPS, S.A.
Pedro Almeida Freitas
Portgás – Sociedade de Produção e 
Distribuição de Gás, S.A.
Portugal Telecom, SGPS, S.A.
Robert Bosch Portugal, SGPS, S.A.
Rumape, SGPS, S.A.
SIC – Sociedade Independente de Co-
municação, S.A.
STCP – Sociedade de Transportes Colec-
tivos do Porto, S.A.

2000
Águas do Douro e Paiva, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Gamobar – Sociedade de Representa-
ções, S.A.
MEO – Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S.A.

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

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

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

2004
Martifer – Construções Metalomecâni-
cas, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísti-
cos, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

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

2006
Adalberto Neiva de Oliveira
Câmara Municipal de Matosinhos
Companhia de Seguros Allianz Portu-
gal, S.A.
JVC – Holding, SGPS, S.A.
Norprint – Artes Gráficas, S.A.
Tabaqueira, S.A.

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

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

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

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

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

2012 
Porto Editora

2013
Carlos Moreira da Silva e Fernanda 
Arrepia
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Conselho  
de administração* 

Luís Braga da Cruz
Presidente

Rui Guimarães
Vice-Presidente

Luís Campos e Cunha
Vice-Presidente

Adalberto Neiva de Oliveira
Vice-Presidente

Elisa Ferreira
Vogal

Vera Pires Coelho
Vogal

Ana Pinho 
Vogal

Manuel Cavaleiro Brandão
Vogal

Manuel Ferreira da Silva
Vogal

*Membros por ordem de entrada no Conselho de Administração

Comissão  
eXeCutiVa

Luís Braga da Cruz
Presidente

Rui Guimarães

Ana Pinho

Conselho FisCal 

Manuela Fernanda da Rocha Garrido
Presidente

Jorge Nelson Quintas
Vogal

Ernst & Young Audit & Associados - Sroc. S.A.
Representado por: Rui Manuel da Cunha 
Vieira
Vogal



6

apoio institucional
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educativos
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A todos  
os que AjudAm 
no presente  
A projetAr  
serrAlves  
no futuro,  
o nosso muito  
obrigado!
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Fundadores patrono* 
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.
APDL – Administração dos Portos do Douro e de Leixões, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Arsopi – Indústrias Metalúrgicas, Arlindo S. Pinho, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Auchan Portugal Hipermercados, S.A.
Auto Sueco, Lda.
BA Vidro, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Câmara Municipal de Matosinhos 
Cerealis, SGPS, S.A. 
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
Diliva – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A.
EDP – Electricidade de Portugal, S.A. 
Efacec Capital, SGPS, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Euronext Lisbon – SGMR, S.A. 
F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. 
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, S.A. 
Inditex, S.A. 
João Vasco Marques Pinto
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Metro do Porto, S.A.
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados
NOS, SGPS, S.A.
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 
Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.
Prosegur
R.A.R. – Refinarias de Açúcar Reunidas, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Robert Bosch Portugal, SGPS, S.A.
Robert Frederick Illing 
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae, SGPS. S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

* Fundadores que contribuíram para o Fundo Anual  

da Fundação de Serralves em 2013.
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os nossos mecenas 

Mecenas Exclusivo do Museu de Arte Contemporânea
Mecenas Exclusivo de uma Exposição Anual
Mecenas do “Serralves em Festa!”

Patrocinador das Indústrias Criativas
Patrocinador do “Serralves em Festa!”

Mecenas Exclusivo de uma Exposição Anual

Mecenas Exclusivo do Projecto Sonae//Serralves

Mecenas da Fotografia

Mecenas Exclusivo do Parque de Serralves
 

Mecenas Exclusivo do Programa Educativo 
para Famílias em Serralves
Mecenas da Festa do Outono
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serralves 2015
O ano de 2014 ficou marcado pela celebração do 25º aniversário da 
criação da Fundação e do 15º aniversário da inauguração do Museu de Arte 
Contemporânea. 

Faz sentido fazer um balanço destes 25 anos. Temos de reconhecer 
que foram 25 anos de intensa atividade, nos quais Serralves se afirmou 
como uma instituição de referência ao nível nacional e internacional, 
nos domínios da arte, da arquitetura, do ambiente, da reflexão sobre a 
sociedade contemporânea e das indústrias criativas. Mas, sobretudo, 
Serralves concretizou um projeto de formação sobre a realidade do nosso 
tempo, contribuindo para que as novas gerações se confrontem com as 
manifestações culturais contemporâneas e com os seus valores. 

O ano de 2015 pode marcar o início de um novo ciclo de vida de Serralves, 
nas suas várias dimensões. 

São desígnios para o ano de 2015 os que corporizam a Visão da instituição, 
tais como aumentar o nível de envolvimento e interação com os seus 
públicos, potenciando a experiência positiva da visita global ao seu 
património histórico e cultural e aumentando a notoriedade e visibilidade 
nacional e internacional. 

Em 2015, seremos persistentes no propósito de Serralves ser reconhecida 
internacionalmente como uma referência da Arte Contemporânea, 
do Ambiente e da Paisagem e de Reflexão sobre a sociedade do nosso 
tempo, enquanto agente dinamizador do Setor Cultural e Criativo, com 
uma intervenção inovadora que atraia públicos diversos e induza o apoio 
da comunidade.

Antecipa-se que em 2015, à semelhança do sucedido nos últimos anos, se 
continue a verificar a necessidade de uma grande contenção de custos, 
sem contudo prejudicar a qualidade e o impacto da programação.
Tentaremos ainda mostrar ao Estado como é decisiva e imperiosa a 
reposição do valor do Subsídio para os níveis estatutários, de forma a que 
seja restabelecido o equilíbrio financeiro entre a componente pública e a 
componente privada das fontes de financiamento, repondo os termos da 
parceria público-privada em proporções equivalentes. 

De facto, apesar do expressivo corte sofrido no passado recente, só temos 
conseguido manter um nível de atividade consentâneo com os nossos 
objetivos por termos tido o privilégio de contar com a confiança dos nossos 
mecenas, patronos, fundadores e amigos. 

Acreditamos que o desempenho futuro da Fundação de Serralves continuará 
a ser de diferenciação e destaque no panorama cultural, quer nacional, quer 
internacional. A concretização deste desígnio passa por prosseguir um caminho 
conjunto com outras pessoas, entidades e empresas. A todos os que têm 
contribuído para o sucesso deste projeto manifestamos o nosso reconhecimento.

Em 2015, merecem especial destaque as iniciativas de natureza cultural, 
criativa e promocional, tendentes ao reforço da internacionalização de 



13

Serralves, em particular o acolhimento de exposições produzidas pelo Museu 
de Serralves por instituições reconhecidas, de que destacamos as seguintes:

•	 “Monir Shahroudy Farmanfarmaian: Possibilidade Infinita. Obras 
em espelho e desenhos 1974-2014” com a Solomon R. Guggenheim 
Foundation, de Nova Iorque; 

•	 “Helena Almeida: Corpus” com o Jeu de Paume – Paris (França), 
WIELS, Centre d’Art Contemporain, Bruxelas (Bélgica) e Pinacoteca 
do Estado de S. Paulo (Brasil);

•	 “O Processo SAAL: Arquitetura e Participação, 1974-1976” com o CCA 
- Canadian Centre for Architecture, Montreal (Canadá);

•	 “Que sais-je? Edições de Artista da Coleção da Fundação de Serralves” 
com o CAPC, Musée d’Art Contemporain, Bordéus (França).

No sentido inverso, Serralves irá acolher a exposição: “Como (…) Coisas 
que Não Existem”, projeto da 31.ª Bienal de São Paulo”, uma itinerância 
que a Bienal de São Paulo aceitou fazer pela primeira vez fora do Brasil. 
A multidisciplinaridade do programa artístico do Museu, cruzando e 
estabelecendo relações coerentes e cúmplices nos vários domínios de 
programação apresentados ao longo do ano - artes visuais, dança, música, 
teatro, cinema e performance - demonstra uma estreita e constante 
relação entre o Museu e a Sociedade:

•	 A Coleção e a sua disponibilização a um público alargado permanece 
central na programação artística do Museu, bem como nas exposições 
itinerantes que fazemos com os municípios nossos parceiros;

•	 Ao nível dos Programas Públicos, será apresentado um ambicioso 
programa com vista a criar “novos” públicos (para além das 
renovadas atividades com escolas, famílias e camadas mais jovens), 
numa perspetiva de desenvolvimento de audiências e de novos 
compromissos;

•	 No que respeita às temáticas do Ambiente, Ecologia e Paisagem, 
para além de uma continuada preocupação ao nível da conservação 
e valorização da singular identidade do Parque de Serralves, serão 
reforçadas as atividades para o público no sentido de continuar a sua 
afirmação enquanto polo e fator de atratividade.

•	 Ao nível das Indústrias Criativas, Serralves propõe-se continuar a 
ser uma referência na abordagem a este setor, através da reflexão, 
debate e como agente dinamizador em assuntos relevantes para a 
área, bem como da qualificação do respetivo ecossistema de apoio.
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No ano de 2013, o desempenho nacional fica marcado por uma posição 
realista que, de forma generalizada, todos foram compelidos a assumir.  
Tal situação obrigou a tomar consciência de que o período de ajustamento 
que experimentamos nos vai obrigar, por alguns anos, a viver com menos 
recursos e a tudo fazer com mais rigor e parcimónia no uso de meios.

Para a Fundação de Serralves tal imperativo não era propriamente 
uma novidade, dado que já nos habituáramos a uma gestão prudente 
e cuidadosa, traduzida numa redução continuada nos seus custos de 
exploração, ao longo da última meia dúzia de anos. 

Em anos anteriores, o Estado já nos obrigara a rever em baixa as dotações 
do Fundo de Compras para aquisições de obras artísticas para o reforço 
da Coleção. Todavia, em termos de recursos para a exploração corrente, 
acontece que pela primeira vez em 2013 fomos objeto de uma quebra na 
contribuição contratualizada com o Estado, numa percentagem de 30%.

Tal situação, que tudo leve a crer se repita em 2014, colocou Serralves 
numa situação relativamente crítica, na medida em que temos 
de procurar cumprir um programa de atividades concebido com 
antecedência e sem aparente quebra da qualidade a que habituámos o 
nosso público fiel.

Tal só foi possível por termos o privilégio de contar com a confiança 
dos nossos Mecenas, Patronos, Fundadores e Amigos. Só assim se 
compreende que face a um corte expressivo consigamos manter um nível 
de actividade cujo custo não teve uma quebra na mesma proporção.

A programação do Museu para 2014 apresenta uma justificada 
expectativa, na medida que será o primeiro ano sob responsabilidade 
integral da nossa nova diretora artística – Suzanne Cotter – que assim nos 
irá revelar a sua visão para os próximos tempos do Museu.

Continuaremos fiéis à nossa Missão e ao nosso propósito de contribuir para 
formação das novas gerações e de proporcionar uma oferta cultural de 
qualidade e representativa das manifestações criativas do nosso tempo. 

Para além da dinâmica do Museu continuaremos empenhados na extensão 
cultural com os municípios com que temos uma relação de cooperação, 
mas também com países de língua oficial portuguesa. As sessões de debate 
sobre problemas da sociedade contemporânea, o tema das indústrias 
culturais e criativas e as problemáticas ambientais, para as quais o Parque 
nos remete, também estarão sob a nossa especial atenção.

Não deixaremos de estar atentos a novas oportunidades que se abrem 
no domínio do Cinema, bem como ao desenvolvimento de uma relação de 
formas de cooperação com instituições homólogas com as quais podemos 
ter iniciativas conjuntas e complementares.

Em 2014, a Fundação de Serralves completa 25 anos de vida. Não enjeitamos 
a responsabilidade de saber honrar a dedicação empenhada de todos 
aqueles que nos precederam e que contribuíram para este belo projeto. 

Escultura de Ângelo de Sousa, 

Um Jardim Catóptrico (Teuseus), 2002

(páginas anteriores)
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enquadramento 
estratégico
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missão
Estimular o interesse e o conhecimento de públicos de diferentes origens 
e idades pela Arte Contemporânea, pela Arquitetura, pela Paisagem e por 
temas críticos para a sociedade e seu futuro, fazendo-o de forma integrada 
com base num conjunto patrimonial de exceção, no qual se destacam o 
Museu de Arte Contemporânea e o Parque.

Visão
Ser reconhecida, nacional e internacionalmente, como um centro de refer-
ência no domínio da Arte Contemporânea e, em geral, na reflexão sobre 
temas cruciais da sociedade do nosso tempo, promovendo a diversidade 
da oferta cultural através de uma intervenção inovadora que, de forma 
sustentada, atraia públicos diversificados e induza o apoio da Comunidade.

Valores
•  Independência;

•  Excelência institucional;

•  Cooperação com o Estado na realização dos objetivos  
    das políticas cultural e educativa;

•  Valorização do papel dos Fundadores como mecenas e parceiros;

•  Autonomia da programação;

•  Rigor e eficiência na gestão dos recursos.
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museu de arte contemporânea 

o programa artístico do 
museu engloba artes visuais, 
performance, cinema e 
educação. em 2015, o museu 
continuará a perseguir a sua 
ambição enquanto instituição 
de referência da arte e cultura 
contemporâneas com a 
apresentação de um empolgante 
programa multidisciplinar de 
arte contemporânea em três 
temporadas distintas.

Jardim das Camélias, 

Parque de Serralves

(páginas anteriores)
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museu de arte contemporânea 
o programa artÍstico 
Panorama
O programa artístico do museu engloba artes visuais, performance, cine-
ma e educação. Em 2015, o museu continuará a perseguir a sua ambição 
enquanto instituição de referência da arte e cultura contemporâneas com 
a apresentação de um empolgante programa multidisciplinar de arte con-
temporânea em três temporadas distintas.

Importantes exposições individuais do trabalho realizado pela artista pola-
ca Monika Sosnowska e pela artista portuguesa Helena Almeida refletem a 
ambição contínua do museu de apresentar os artistas mais relevantes do 
nosso tempo, atravessando gerações e geografias. A exposição do trabalho 
de Sosnowska também reflete uma visão para o museu: ser guiado pelos 
artistas e responder às qualidades distintas de Serralves em termos da sua 
arquitetura e localização. 

A exposição do trabalho do arquiteto modernista visionário, Oskar Hansen, 
reforça o compromisso do programa do museu com a arquitetura e a sua 
relação com as artes visuais, enquanto a exposição coletiva “As Nuvens”  
marca um compromisso com exposições que focam ideias grandiosas, ca-
pazes de atrair um público diversificado de campos de interesse diferentes. 

Mais tarde no ano, o museu apresentará uma exposição baseada na 31ª 
Bienal de São Paulo, organizada em parceria com a Fundação Bienal de São 
Paulo e a primeira apresentação dentro do seu género fora do Brasil nos 
64 anos de história da Bienal. Em junho, inaugurará uma nova exposição 
anual de verão na Casa de Serralves, apresentando novos trabalhos da 
fotógrafa marroquina Yto Barrada, residente em Nova Iorque. 

A vertente Projetos Contemporâneos, inaugurada em 2014 com o fim de 
criar uma plataforma destinada aos artistas ou novas práticas que se revis-
tam de uma relevância permanente para uma geração emergente, continuará 
o ciclo de apresentações de trabalhos da autoria da aclamada jovem artista 
visual portuguesa e realizadora, Salomé Lamas, e do músico, realizador e 
pintor, Harry Smith. Estas exposições também irão reinaugurar o espaço de 
projetos do museu localizado junto da sala do Serviço Educativo e, em con-
junto com o programa do mezanino da Biblioteca de exposições e mostras, 
irão trazer ainda mais animação ao museu em todos os seus pisos. 

A Coleção e, a sua disponibilização a um público alargado, permanece central 
no programa artístico. Ao longo do ano será apresentada uma série de diferen-
tes momentos da Coleção em relação com o contexto de Serralves enquanto 
museu inserido num jardim e com a ideia do próprio museu enquanto jardim, 
um local de meditação e de encontros. Uma exposição sobre o movimento his-
tórico conhecido como KWY, que envolve alguns dos mais importantes artistas 
portugueses, desde os anos de 1960 ao início dos anos de 1970, reflete a visão 
do museu de promover a pesquisa e aumentar a consciencialização pública 
quer da Coleção, quer da história da arte contemporânea em Portugal. A Co-
leção continua também a ser o foco do programa de exposições itinerantes 
desenvolvidas para os municípios, ao nível nacional. 
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Central para o programa artístico é o domínio da performance, nas suas 
relações com as artes visuais, dança, música e teatro. Este ano, o pro-
grama procura obter uma distinção ainda maior ao enfatizar as inicia-
tivas multidisciplinares e a relação com o museu e a sociedade. A apre-
sentação da performance em formas variáveis ocupa igualmente vários 
locais no interior e nas imediações do museu, para reforçar a reflexão 
do museu enquanto um local ativado. Entre os vários destaques ao lon-
go do ano, incluem-se as iniciativas Performing the Museum, a primeira 
das quais sendo um fim de semana de teatro anual em Serralves desti-
nado a uma nova geração de artistas que irão trabalhar na disciplina, e 
“De Porto em Porto”, uma série de eventos musicais e teatrais destina-
dos a expressar a ideia de correntes transnacionais de intercâmbio ar-
tístico. À medida que o museu procura distinguir-se como um centro de 
referência no seio de uma paisagem cultural em expansão, os ciclos de 
cinema planeados para 2015 destinam-se igualmente a destacar o lugar 
ocupado pelo cinema e pela realização de filmes em relação às artes vi-
suais contemporâneas e à sua natureza experimental e multidisciplinar.  
“Serralves em Festa”, na sua 12ª edição, institui-se como uma proeminente 
plataforma para a apresentação das artes performativas.

A adesão do público está no centro do programa do museu. Em conjunto 
com as extensas atividades do Serviço Educativo destinadas às escolas, fa-
mílias e às camadas mais jovens, o museu apresenta também o ambicioso 
programa público de debates, visitas e conferências para adultos, abordan-
do desde temas especializadas a generalistas. O programa público em 2015 
continua com as Novas Perspetivas e conta com oradores convidados dos 
ramos das artes visuais, arquitetura, performance, música e cinema. Uma 
nova conferência, organizada em colaboração com o Instituto Alemão de 
Lisboa, pelo crítico de arte e académico Nuno Crespo, versará sobre a rela-
ção entre arte, crítica e a criação de valor.

As atividades do museu englobam um programa de edições dinâmico e 
internacionalmente reconhecido. Em 2015, em paralelo com importantes 
novos catálogos das exposições, o museu continuará as suas iniciativas de 
publicações sobre a Coleção e projetos especiais. Através de colaborações 
com os principais institutos internacionais para as suas exposições e pro-
gramas de performance, as edições asseguram o contributo do museu para 
a investigação e o debate acerca da arte contemporânea e o seu lugar na 
sociedade. As edições, tal como as exposições e os programas educativos 
e de performance, asseguram que Serralves permanecerá na mente de to-
dos, em Portugal e no mundo.

Suzanne Cotter 
diretora do museu 
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exposições que  
trAnsitAm de 2014

monir sHaHroudY 
FarmanFarmaian:  
possiBilidAde infinitA. oBrAs  
em espelHo e desenHos 1974-2014
09 out 2014 – 11 Jan 2015

“Monir Shahroudy Farmanfarmaian: Infinita Possibilidade. Desenhos e 
Obras com Espelhos 1974-2014” é a primeira exposição antológica de obras 
geométricas com espelhos e desenhos da reputada artista iraniana Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian (nascida em 1924 em Qazvin).

“Monir Shahroudy Farmanfarmaian: Infinita Possibilidade. Desenhos e 
Obras com Espelhos 1974-2014” centra-se na obra escultórica e gráfica de 
Monir ao longo de mais de quarenta anos de carreira. Embora a sua prática 
artística também se apresente sob a forma de pintura narrativa, é a sua 
abordagem distintiva à abstração geométrica que melhor permite uma en-
trada cativante numa obra em que conceitos de repetição e de progressão, 
aliados às tradições estéticas da arquitetura e da decoração islâmicas, pro-
porcionam, nas palavras da artista, uma “infinita possibilidade”.

Comissariado: Suzanne Cotter
a exposição viaja para o solomon r. Guggenheim museum, nova ior-
que, onde estará patente entre 13 de março a 03 de junho de 2015.

Vista da exposição Monir Shahroudy 

Farmanfarmaian: Possibilidade Infinita.  

Obras em espelho e desenhos 1974-2014



25

o processo saal: arquitetura 
e participação, 1974-1976 
31 out 2014 - 01 FeV 2015

A primeira grande exposição dedicada ao SAAL (Serviço de Apoio Ambula-
tório Local), um projeto arquitetónico e político criado poucos meses depois 
do 25 de Abril de 1974. Esta fusão entre arquitetura e participação direta, 
numa tentativa de atender às necessidades de populações desfavorecidas, 
foi um dos projetos mais pioneiros na Europa do seu tempo. 

A exposição apresenta 10 projetos exemplares do SAAL através de maque-
tas, fotografias históricas, gravações sonoras, documentários e filmes de 8 
e 16mm. A mostra também promove uma reflexão contemporânea sobre as 
repercussões do SAAL, incluindo uma série de encomendas fotográficas re-
alizadas pelos fotógrafos André Cepeda, José Pedro Cortes e Daniel Malhão 
que apresentam o estado atual de alguns dos projetos mais emblemáticos 
do SAAL e uma instalação da artista Ângela Ferreira, especialmente criada 
para a exposição e que lida com a memória histórica e política de um dos 
momentos mais marcantes para a sociedade e para a arquitetura portugue-
sas.

Comissariado: Delfim Sardo

SAAL, Assembleia 

no Pavilhão dos Desportos, 

Porto, 1974
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novo banco revelação 2014 - 
Jovem FotograFia em portugal 
17 out 2014 - 11 Jan 2015

É apresentada no Museu de Serralves, pelo décimo ano consecutivo, mais 
uma exposição dos vencedores do Prémio Novo Banco Revelação: Patrícia 
Bandeira, Pedro Henriques, Sofia Lopes Borges, Lúcia Prancha.

Vista da exposição  

Novo Banco Revelação 2014 – 

Jovem Fotografia em Portugal
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artquitetura 
05 Jul 2014 – 11 Jan 2015

 
“ARTquitetura” apresenta algumas das formas de abordar o tema entre 
arte e arquitetura. Através de colagens, fotomontagens, fotografias, filmes, 
desenhos, plantas, mapas, objetos e peças sonoras, os artistas presentes 
nesta exposição propõem-nos projetos utópicos, especialmente críticos em 
relação às práticas arquitetónicas e urbanísticas correntes. 

Comissário: Guy Schraenen

Alguns empréstimos de ASPC/Centre for Artists’ Publications, Weserburg, Bremen

Vista da exposição  

ARTquite   tvtura
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tHe otolitH group
31 out 2014 - 11 Jan 2015

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta a primeira expo-
sição em Portugal dedicada ao trabalho do Otolith Group, como parte da 
sua nova série de “Projetos Contemporâneos”. Esta apresentação em Ser-
ralves consiste numa trilogia de filmes centrados na política e na estética 
da água, explorando as relações entre ecologia, representação e política: 
“The Radiant” (2012), filme que explora o rescaldo do 11 de março de 2011, 
quando o tremor de terra de Tohoku despoletou um tsunami que matou 
muitos milhares de pessoas e causou o colapso parcial da central nuclear 
de Fukushima, situada na costa leste do Japão, “I See Infinite Distance Be-
tween Any Point and Another” (2012), um trabalho poético e comovente 
centrado na renomada poeta, pintora e filósofa greco-libanesa Etel Adnan 
e “Hydra Decapita” (2010), que continua a investigação de temas relacio-
nados com a hidropolítica e a hidroestética. 

Fotograma  

de Hydra Decapita, 2010



exposições 2015

nota: Títulos e datas das exposições estão sujeitos a alterações.
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osKar Hansen: Forma aberta
29 Jan – 03 mai 2015

 
Oskar Hansen (1922, Helsínquia, Finlândia - 2005, Varsóvia) é hoje conside-
rado um dos mais destacados arquitetos polacos. Esta exposição, que será 
a primeira oportunidade para ver agrupados os seus projetos, dentro e fora 
da Polónia, centra-se no importante papel que Hansen desempenhou nas 
transformações ocorridas na arquitetura e no urbanismo do pós-guerra, 
mas também nos avanços que promoveu na teoria do espaço e na pedago-
gia da arte e da arquitetura. 

Através da exibição de maquetas, desenhos e filmes, traça-se a evolução 
da teoria porque ficou conhecido – “forma aberta”, desde a sua origem, 
nos projetos arquitetónicos, até à sua aplicação no cinema, jogos visuais 
e práticas performativas. Veremos como a Forma Aberta que dá título à 
exposição era uma forma de contrariar os cânones que ainda dominavam 
a arquitetura – nomeadamente o seu carácter rígido, tautológico e forte-
mente autoral –, através da valorização da indeterminação, flexibilidade e 
participação coletiva. 

A exposição é organizada pelo Museu de Arte Moderna de Varsóvia e pelo 
Macba (Museu de Arte Contemporânea de Barcelona), em associação com 
o Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

Comissariado: Łukasz Ronduda, com colaboração curatorial de Aleksandra 
Kędziorek

Fotografia do Arquiteto  

no seu ateliê
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moniKa sosnoWsKa
19 FeV – 31 mai 2015

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta uma importante 
mostra das obras escultóricas de Monika Sosnowska, a primeira exposição em 
Portugal dedicada à obra da artista. 

Nascida em Poznan e residente em Varsóvia, Sosnowska tem consistente-
mente visto a linguagem da arquitetura como uma forma expressiva na sua 
obra. Os seus corredores sem fim, as suas coberturas retorcidas e comprimi-
das sobre vulgares estruturas em aço, e as suas peças de mobiliário outrora 
funcional, agora dobradas numa tensão burlesca, aludem a comunidades e 
histórias, bem como aos corpos e aos ideais que as sustinham. 

Concebida num diálogo com o projeto de Álvaro Siza para o Museu Serralves, 
a exposição incluirá obras criadas desde o início dos anos 2000 até ao pre-
sente, incluindo corredores e obras de grandes dimensões em ferro forjado, 
feitas com elementos estruturais destinados a fábricas e habitações, que a 
artista funde em formas suspensas, pendentes e móveis no espaço, em geral 
obtendo efeitos espetaculares. Propostas espaciais em menor escala, abstra-
tas e funcionais, revelarão a atenção dada por Sosnowska aos materiais e às 
formas enquanto objeto de investigação e diversão.

Comissariado: Suzanne Cotter

Monika Sosnowska

Stairway, 2010





35

as nuvens
18 Jun – 20 set 2015

Desde a segunda metade do século XX que vivemos à sombra de duas 
nuvens: a nuvem em forma de cogumelo da bomba atómica e a “nuvem” 
das redes de armazenamento e distribuição de informação. Como foi que 
a metáfora central da paranóia da Guerra Fria se tornou numa utópica me-
táfora da atualidade?

“As Nuvens” explora o sublime e a melancolia contemporâneos, bem 
como os efeitos e afetos recíprocos dessas nuvens sobre imagens, corpos 
e mentes. Já não nos limitamos a olhar para imagens, agora tocamo-las, 
movimentamo-las, pressionamo-las e arrastamo-las. À medida que as ten-
dências multidisciplinares da arte do pós-guerra e as inovações tecnoló-
gicas convergiram, as formas de prática artística foram-se centrando nas 
tecnologias provenientes da próxima terceira revolução industrial; essas 
tecnologias avançadas evoluíram a ponto de caberem hoje na palma de 
uma mão. Os efeitos biológicos, económicos, estéticos e políticos de se 
viver sob essas nuvens tomaram a forma de dívida e desmaterialização do 
dinheiro; natureza mutável do dinheiro; conexões crescentes entre bits e 
átomos e novas relações entre ecrãs, imagens e objetos. Do mesmo modo 
que as antigas formas de arte tecnologicamente alterada procuravam miti-
gar os efeitos da mudança – sobre a perceção e sobre a sociedade –, gran-
de parte das práticas artísticas dos nossos dias confrontam a miríade de 
interfaces e redes descentralizadas que continuam a forjar e a transformar 
a vida quotidiana. 

Comissariado: João Ribas 

René Bertholo  

Nuage à surface variable!, 1971
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31ª bienal de são paulo – 
“como (…) coisas  
que não eXistem”
01 out - 31 deZ 2015

A Bienal de São Paulo foi criada em 1951, sendo a segunda bienal mais an-
tiga do mundo, depois da Bienal de Veneza. 

A equipa curatorial responsável por esta edição da Bienal é constituída 
pelo escocês Charles Esche, os israelitas Galit Eilat e Oren Sagiv e os es-
panhóis Nuria Enguita Mayo e Pablo Lafuente. Juntos, criaram um pro-
jeto intitulado “Como (...) coisas que não existem”, que pretende lançar 
um olhar crítico sobre urgências políticas, sociais e económicas do mun-
do atual. Repensam-se as versões conhecidas da história, nomeadamente 
sobre os conflitos que opõem determinadas comunidades políticas e reli-
giosas, mostrando que a arte não se aliena em relação à realidade social 
circundante. Esta atenção aos contextos sociais, reflete-se na importância 
atribuída pelos curadores da Bienal à relação que com ela estabelecem os 
visitantes do Pavilhão de Ibirapuera, mas também os públicos brasileiros 
que não se podem deslocar a São Paulo: o importante papel conferido à 
educação é reconhecido como uma das vertentes mais distintivas da Bie-
nal, bem como o seu Programa de Itinerâncias, que, desde as duas últimas 
edições da Bienal, leva parte da exposição a várias cidades do Estado de 
São Paulo. 

Para esta última edição, quis a Bienal trazer uma parcela da exposição 
para a Europa, propondo Portugal, e mais especificamente a Fundação de  
Serralves –, reconhecendo o seu museu como um dos locais de exibição de 
arte contemporânea mais relevantes nos contextos português e europeu 
– como primeiro parceiro para esta primeira experiência internacional do 
Programa de Itinerâncias. A exposição resultará de uma adaptação aos es-
paços de Serralves e ao contexto social da cidade do Porto – onde a equipa 
curatorial da Bienal se deslocará para, em conjunto com curadores de Ser-
ralves, e com as nossas equipas educativas (a Educação terá em Serralves o 
mesmo protagonismo que lhe é atribuído no Brasil), imaginar como poderá 
este museu ser um palco e um laboratório para imaginar e falar de coisas 
que (ainda) não existem.

Comissariado: Charles Esche, Galit Eilat, Oren Sagiv

equipa curatorial em serralves: Ricardo Nicolau, Paula Fernandes, 
Liliana Coutinho

direção curatorial: Suzanne Cotter

El Hadjy Say 

Archeólogie Marine, 2014



Helena Almeida

Pintura Habitada, 1975
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Helena almeida: corpus
08 out 2015 – 17 Jan 2016

Helena Almeida: Corpus, a exposição mais completa até à data da obra 
da renomada artista portuguesa Helena Almeida (nascida em Lisboa em 
1934), examina o seu trabalho de pintura, fotografia, vídeo, desenho e per-
formance ao longo de quatro décadas. A exposição focará a importância 
do corpo – que regista, ocupa e define o espaço – e o seu encontro perfor-
mativo com o mundo nas obras da artista dos anos 1970 até à atualidade. 
Serão mostradas na exposição pinturas dos anos 1960 raramente exibidas, 
nas quais a artista introduz preocupações centrais que viriam a definir a 
sua obra, entre elas a rutura com os limites do espaço pictórico, bem como 
as pinturas “habitadas” e as séries de fotografias pelas quais é mais co-
nhecida e que evidenciam a importância dos seus desenhos, fundamentais 
para compreender o seu processo e o contributo importante que deu à arte 
do pós-guerra. 

Comissariado: João Ribas e Marta Moreira de Almeida

a exposição viaja para o Jeu de Paume, Paris, na primavera de 2016; 
Wiels, Centre d’art Contemporain, Bruxelas, no outono de 2016 e Pi-
nacoteca do estado de são Paulo, na primavera de 2017.



Ree Morton

Souvenir Piece, 1973
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eXPosiçÕes da Coleção 

pode o museu ser um Jardim?
05 FeV - 13 set 2015

O museu, tal como o jardim, é um espaço de deambulação e contemplação. 
Com a sua flora e o seu artifício, o jardim é um lugar de prazer e cultivo, 
mas é também uma ideia, uma metáfora, a interseção entre natureza e cul-
tura. Quando percorremos um museu, uma narrativa desdobra-se à nossa 
frente como uma paisagem, cujos muitos caminhos e trajetos associam o 
conhecimento aos sentidos. Selvagem ou maneirista, ordenado ou pitores-
co, o jardim é, como o museu, experiencial e afetivo, um espaço em que 
somos convidados a vaguear por uma paisagem em perpétuo desenvolvi-
mento, composta por formas e cores dispostas no espaço à nossa frente. 
Um e outro cruzam intimamente o ato de caminhar com a imaginação. 

“Pode o museu ser um jardim?” exorta essas relações históricas, concetu-
ais e experienciais entre os dois espaços. Ao relacionar interior e exterior 
do museu, a exposição evoca também o cenário e a arquitetura singulares 
de Serralves, traçando novos percursos através dos seus espaços. Como 
devemos caminhar num museu? Devemos deambular, correr, perder-nos, 
ou ser guiados, obedecendo tanto à sensação como à curiosidade?

Comissariado: João Ribas
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KWY
21 mai - 13 set 2015

Na viragem dos anos 1950 para os anos 1960, o Grupo KWY foi responsável 
pela abertura da arte portuguesa ao contexto internacional e pela franca 
adesão às novas linguagens figurativas que, sob a égide da reconstrução 
económica do pós-guerra, deu impulso a um dos períodos mais estimulan-
tes da cultura europeia do século XX. 

Constituído pelos artistas portugueses Lourdes Castro, René Bertholo, 
António Costa Pinheiro, João Vieira, José Escada e Gonçalo Duarte, pelo 
búlgaro Christo e pelo alemão Jan Voss, o Grupo KWY editou, entre 1958-
1964 e em Paris, a revista KWY, uma publicação de artista em 12 números 
realizados ao mesmo tempo que os seus autores conduziam as suas prá-
ticas artísticas individuais. A exposição «Planeta KWY» (título provisório) 
tem como ponto de partida as obras da Coleção de Serralves dos artistas 
portugueses e estrangeiros que gravitaram em torno do projeto editorial, 
como Raymond Hains, François Dufrêne, Martial Raysse, Vieira da Silva, 
António Areal e Jorge Martins, para além dos próprios membros do Grupo. 

Extrapolando a atividade editorial do grupo para as colaborações com ou-
tras revistas do período (como a Daily-Bul e a Dé-Collage) e cruzando estas 
com as pinturas, desenhos, instalações e objetos produzidos pelos seus 
membros, a exposição adota uma cronologia mais ampla que a da revista 
homónima e oferece a visão de um contexto internacional de circulação 
de ideias e dos vários cruzamentos verificados entre a Nova Figuração 
portuguesa e o Nouveau Réalisme, o espírito Fluxus, o grupo espanhol El 
Paso e as experiências letristas e da poesia sonora, entre outras manifesta-
ções que questionaram a tradição artística modernista e promoveram uma 
aproximação da arte à realidade.

Comissariado: Catarina Rosendo

Lourdes Castro

Pormenor de Letras, 1962
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eXPosiçÕes na  
Casa de serralVes
O museu inaugura um novo ciclo de exposições anuais apresentadas na 
Casa de Serralves entre junho e setembro.

O programa de curadoria reconhece o aclamado historial de exposições 
da Casa na década anterior à inauguração do museu, arquitetado por Siza 
como um local privilegiado para apresentação de novos trabalhos da auto-
ria de alguns dos mais prestigiados artistas contemporâneos.

Yto barrada 
12 Jun - 04 out 2015

Recorrendo a meios como a fotografia, o vídeo, a instalação e a escultura, Yto 
Barrada (Paris, 1971) reflete a experiência de um mundo globalizado, partin-
do frequentemente da sua cidade natal, Tânger, para contrapor à imagem do 
exótico proposto pelo turismo de massas, uma visão muito distante daquelas 
que são veiculadas pelas agências turísticas. A obra de Barrada mostra as 
realidades complexas de identidade e imigração e como influenciam a vida 
quotidiana em Tânger, Marrocos. Os seus projetos são muito marcados pela 
consciência do singular espaço geopolítico que este país ocupa, entre África e 
a Europa; como Tânger é no seu trabalho um pretexto e um laboratório para 
discutir criticamente noções de planeamento urbano, nomeadamente a cres-
cente homogeneização das cidades – e das possibilidades de vida social que 
propõem – e o progressivo desaparecimento do espaço público. Muito atenta 
à forma como a Botânica reflete migrações de ideias, pessoas e, é claro, espé-
cimes vegetais, Barrada tem fotografado e filmado vários exemplos de jardins, 
públicos e privados. Os espaços da Casa de Serralves, a sua riquíssima história 
e a sua privilegiada relação com os jardins exteriores, serão por isso o perfeito 
ambiente para que a artista conceba mais uma impactante exposição, depois 
das mostras na Tate Modern, em Londres, no MoMA (Museu de Arte Moderna) 
de Nova Iorque, na Renaissance Society, em Chicago, no Centre Pompidou, 
Paris e na Bienal de Veneza de 2011.

Além da exposição, a artista, que também é, desde 2006, Diretora Artística da 
Cinemateca de Tânger, colaborará com o Museu de Serralves através de uma 
programação de cinema para o seu Auditório.

Comissariado: Suzanne Cotter

Yto Barrada,

Da série A Life Full of Holes – The Strait Project

C-print, 2004 (esquerda)

 

Yto Barrada, Tables d’ecoliers

C-print, 2011 (direita)

 

Yto Barrada

Da série Iris Tigintana, C-print, 2007 (baixo)
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proJetos contemporâneos
Projetos Contemporâneos é um novo eixo de programação do Museu, 
abrangendo uma variedade de disciplinas e uma diversidade de formas de 
apresentação, desde exposições de uma só obra no Museu, até projetos 
com várias partes apresentadas em diferentes períodos de tempo. O pro-
grama é concebido como uma plataforma dinâmica e reativa para a apre-
sentação da obra de alguns dos artistas contemporâneos mais relevantes, 
em Portugal e no resto do mundo, atualmente a trabalhar. 

salomé lamas
museu

19 FeV – 26 aBr 2015

Salomé Lamas (1987, Lisboa) estudou Cinema em Lisboa e em Praga, tirou 
um MFA em Amesterdão e é doutoranda em estudos fílmicos na Univer-
sidade de Coimbra. O seu trabalho tem-se centrado na imagem em movi-
mento e sido exibido tanto em espaços artisticos, em festivais de cinema. 
Após realizar algumas curtas, a sua primeira longa-metragem Terra de 
Ninguém estreou internacionalmente na Berlinale (Forum) e foi exibida em 
vários outros festivais centrais. Lamas é bolseira da MacDowell Colony, do  
Rockefeller Foundation Bellagio Center e do DAAD Berliner Künstlerprogramm.

Salomé Lamas

Fotograma de Encounters 

with Landscape III, 2012
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HarrY smitH: Heaven  
and eartH magic
museu

25 set 2015 - 03 Jan 2016

Um importante realizador de cinema experimental nos anos 1950 e 60, 
Harry Smith (1923-1991), foi também xamã, antropólogo, arqueólogo mu-
sical e um obsessivo colecionador. Smith produziu afincadamente filmes 
abstratos, utilizando a montagem stop motion e pintando à mão direta-
mente sobre a película, tendo desenvolvido uma variedade de técnicas de 
animação na sua busca de correspondências entre cor, som e movimento e 
investigado processos mentais conscientes e inconscientes. As suas pintu-
ras, que destruiu quase na totalidade, funcionavam como representações 
visuais da música jazz na sua complexidade harmónica e rítmica. Além do 
contributo singular que deu ao cinema experimental, Smith é em grande 
medida responsável pela preservação das antigas tradições musicais do 
folk, do blues, na América, na sua Antologia de Música Folk Americana, de 
1952, e foi também um nome de referência em matéria de figuras feitas 
com cordel, tendo assimilado e criado meticulosamente centenas de for-
mas de todo o mundo. As suas investigações – tão obsessivas quanto ino-
vadoras – incluíram também estudos detalhados de geometria sagrada e 
misticismo matemático. Este projeto examinará a obra desta figura influen-
te, porém quase desconhecida, da cultura de vanguarda do pós-guerra. 
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Co-ProduçÕes  
e itinerÂnCias internaCionais

osKar Hansen: Forma aberta 
mACBA - museu de Arte Contemporânea de Barcelona 
10 Jul 2014 - 06 Jan 2015

Exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna de Varsóvia e pelo  
MACBA (Museu de Arte Contemporânea de Barcelona), em associação com 
o Museu de Arte Contemporânea de Serralves.

monir FarmanFarmaian: 
PossiBilidade inFinita.  
oBras em esPelho  
e desenhos 1974-2014
solomon r. Guggenheim museum, nova iorque  
13 mar-03 Jun 2015

Exposição organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
em associação com o Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque. 

o processo saal: arquitetura 
e participação 1974-1976
Canadian Center for Architecture, montreal, Canadá 
25 mai-28 out 2015 

Exposição organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
em colaboração com o Canadian Center for Architecture, Montréal.

Dieter Roth 

Collected Works,  

Volumes 1-40, 1969-79
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que sais-Je? ediçÕes  
de artista da coleção  
da Fundação de serralves
CApC, musée d’Art Contemporain, Bordéus, frança 
28 mai- 06 set 2015

A Fundação de Serralves tem uma das mais completas coleções de edi-
ções de artista das décadas de 1960-70, complementada com a aquisição 
de publicações concebidas por artistas até à atualidade. Estas edições 
alteraram radicalmente a forma como olhamos para a obra de arte, im-
pondo novas formas de circulação e de legitimação da produção artísti-
ca. Obras por direito próprio, muitas delas replicavam, com alguma ironia, 
formas de armazenar e apresentar informação oriundas de mundos pre-
tensamente afastados da arte, nomeadamente o científico, arquivístico, 
publicitário e empresarial. Apresentando listas, tabelas, gráficos, ou sim-
plesmente textos de artistas – provando que estes podem contribuir para 
a produção de conhecimento, tanto como, por exemplo, textos de ensa-
ístas, filósofos e cientistas – estas edições  impõem a produção artística 
como uma forma alternativa de pedagogia. 

Comissariado: Ricardo Nicolau

31ª bienal de são paulo - 
“como (...) coisas  
que não eXistem”
pavilhão Ciccillo matarazzo do parque do ibirapuera, são paulo 
01 out - 31 deZ 2015

A Bienal Internacional de S. Paulo, uma das mais prestigiadas e reco-
nhecidas mostras de arte contemporânea do mundo, escolheu para sua 
internacionalização, como primeiro parceiro para uma exposição fora  do 
Brasil, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 

Helena almeida: corpus
jeu de paume, paris: primavera de 2016
Wiels, Centre d’Art Contemporain, Bruxelas: outono de 2016
pinacoteca do estado de são paulo: primavera de 2017
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itinerÂnCias naCionais

A fundação de serralves – 
museu de Arte Contemporânea 
apresenta um conjunto de 
exposições especialmente 
concebidas para serem 
apresentadas em espaços fora do 
museu, pertencentes a Câmaras 
municipais. estas mostras, apesar 
de concetualizadas e fixadas 
através de uma temática e de 
uma lista de obras, podem ser 
adaptadas, em termos de número 
de obras de arte, aos espaços 
que solicitem recebê-las.

Vista da exposição Habitare(s), 

Galeria da Biblioteca Municipal 

Almeida Garrett, 2013

(página anterior) 
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mÚsica e palavras: obras da coleção de serralves

A exposição “Música e Palavras: Obras da Coleção de Serralves” propõe um 
percurso no interior da Coleção de Serralves pontuado por peças que, em-
bora criadas em diferentes contextos históricos e geográficos, partilham 
a incorporação da experiência do som no seu discurso visual e concetual.

Desde a visão estética do acontecimento ao papel do artista como per-
former, passando por práticas sonoras experimentais, a mostra proporcio-
na uma aproximação à experiência sonora a partir da sua dimensão social 
no contexto contemporâneo. A materialidade do som, o poder da palavra 
como ferramenta sonora, a catarse associada aos elementos musicais e 
alusões à frenética estética do videoclipe, delimitam um percurso ao longo 
de diferentes propostas ligadas de maneira mais ou menos transversal ao 
som, à música e à palavra.

Nesta mostra é também apresentada uma seleção de capas de discos em 
vinil pertencentes à Coleção Salvador Massada, em depósito na Fundação 
de Serralves. Esta seleção conta com capas desenhadas por artistas por-
tugueses e internacionais como Jean-Michel Basquiat, Willem de Kooning, 
Robert Frank, Keith Haring, Damien Hirst, Barbara Kruger, Sol LeWitt, Roy 
Liechtenstein, Daniel Malhão, Robert Mapplethorpe, Jorge Martins, Pau-
lo Nozolino, Robert Rauschenberg, Peter Saville, Andy Warhol, Laurence 
Weiner, entre outros.

lista de artistas: Vasco Araújo, Dara Birnbaum, Luís Paulo Costa, Luisa 
Cunha, João Paulo Feliciano, Dan Graham, Ricardo Jacinto, Tony Oursler, 
Tone Scientists, Rui Toscano e Pedro Tudela.

Comissariado: Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

Vista da exposição Música e Palavras: 

Obras da Coleção de Serralves,

Edifício AXA (Porto), 2013 
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Habitar(s). obras das coleçÕes da Fundação  
de serralves e da Fundação luso-americana  
para o desenvolvimento (Flad)

Esta exposição, que decorre do protocolo de depósito da coleção da FLAD 
na Fundação de Serralves, firmado em 1999, apresenta obras da Coleção 
da Fundação de Serralves e obras da coleção da Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento (FLAD) que se encontram em depósito na Funda-
ção de Serralves.

A mostra desenvolve-se em torno da ideia – plural – de habitar. Habitar um 
espaço de estudo e de investigação, como faz Augusto Alves da Silva nas 
fotografias da série “ist”, confrontar os objetos com a arquitetura que os 
alberga, como é sugerido nas esculturas de José Pedro Croft, ou refletir 
num espaço alternativo para uma casa, inspirando-se nos modelos japone-
ses como faz Alicia Framis, são alguns exemplos do que poderá ser visto 
na exposição. As gelosias de Cristina Iglesias, por sua vez, tratam a im-
portância da luz nos espaços que habitamos e remetem para arquiteturas 
ancestrais do Sul, enquanto a aparente escultura minimal de João Onofre 
é afinal um palco onde uma banda de death metal atuará na inauguração 
e no fecho da exposição. A seleção das obras teve em vista o estabeleci-
mento de pontos de contacto e de diálogo entre as duas coleções.

Mostrar-se-ão artistas de diferentes gerações, nacionais e internacionais e 
que trabalham uma diversidade de técnicas artísticas, como a escultura, a 
fotografia, a pintura, o desenho e o vídeo.

lista de artistas: Pedro Calapez, Alberto Carneiro, Mauro Cerqueira, José 
Pedro Croft, Alicia Framis, Eberhard Havekost, Cristina Iglesias, João Onofre, 
Pedro Cabrita Reis, Augusto Alves da Silva, Rui Toscano e Francisco Tropa.

Comissariado: Suzanne Cotter, Isabel Sousa Braga e João Silvério

estudos de luZ. indÍcios, reFleXos e sombras  
na coleção de serralves

Esta exposição, apresentando o trabalho de vários artistas, portugueses 
e internacionais, que integram a Coleção do Museu de Serralves, e que 
exploram as várias potencialidades da luz, permite-nos perceber como 
podem ser os fenómenos lumínicos traduzidos em obras singulares, que 
recorrem a diversos meios e que apontam para temáticas e preocupações 
muito distintas.

Vista de exposição Estudos de Luz. 

Indícios, Reflexos e Sombras na 

Coleção de Serralves

Quinta da Cruz (Viseu), 2014
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A forma como os objetos reagem a diferentes tipos de luminosidade sem-
pre constituiu, ao longo da história da arte, um dos elementos mais im-
portantes para o trabalho de pintores e escultores. A luz, as sombras e os 
contornos que ela define, ajudaram, por exemplo, a distinguir escolas de 
pintura renascentistas do Sul e do Norte da Europa.

Na atualidade, a luz continua a ser “matéria” explorada por artistas visuais 
- pintores e escultores -, mas também por artistas que utilizam o filme e a 
fotografia, ou que recorrem ao vídeo ou à instalação. O explorar de fenó-
menos lumínicos permite-lhes questionar a materialidade da expressão 
artística - “será que o trabalho dos artistas terá sempre de resultar em ob-
jetos palpáveis, que ocupem espaço?”, perguntam-nos, assim como iludir 
a nossa perceção, ou explorar o mínimo denominador comum que permite 
formar quaisquer imagens. Não é por acaso que os artistas que utilizam 
a fotografia são tão sensíveis à luz, que é no fundo aquilo que forma as 
imagens, ainda antes de serem captadas, fixadas, exibidas e postas a cir-
cular. Também os artistas que trabalham com filme e com vídeo encaram 
a luz como aquilo que lhes permite, antes de tudo e independentemente 
de escolhas iconográficas ou narrativas, captar e projetar imagens. Não 
espanta, portanto, que diversos fotógrafos, vídeo-artistas e artistas que fa-
zem filmes - analógicos ou digitais - se dediquem, em experiências mais ou 
menos tautológicas, a explorar as potencialidades da “matéria imaterial” 
que está inevitavelmente na base do seu trabalho.

lista de artistas: Ignasi Aballí, Fernando Calhau, Lourdes Castro, João 
Paulo Feliciano, Ana Hatherly, Marine Hugonnier, Jorge Martins, Charlotte 
Moth, Maria Nordman, Paulo Nozolino, Luís Palma, Silvestre Pestana e An-
tónio Cerveira Pinto

Comissariado: Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

a minHa casa é a tua casa. representaçÕes do 
urbano e do doméstico na coleção de serralves

Esta exposição revela-nos as diferentes formas como os artistas contem-
porâneos têm olhado para a casa - enquanto símbolo de proteção, de abri-
go, mas também enquanto espaço de produção e exibição de arte (não por 
acaso, várias casas de artista são autênticas casas-museu, mesmo em vida 
dos artistas), sem esquecer as potencialidades dos espaços domésticos en-
quanto palco privilegiado de dramas e conflitos.

A casa, e principalmente as noções de abrigo e de interior doméstico (acol-
hedor espelho do proprietário, proteção do caótico mundo-lá-fora), sempre 
foi um tema explorado por artistas, independentemente dos meios a que 
recorrem, que além das tradicionais pintura e escultura podem passar pela 
fotografia, pelo vídeo e pela instalação.

A estas preocupações vêm associar-se as pesquisas de artistas sobre as 
estratégias para individualizar essas caixas-máquinas de habitar que são a 
maioria das casas nas nossas urbes, que aparentemente tudo tentam fazer 
para homogeneizar, nivelar, tornar idêntico.

As obras de Serralves que integram esta exposição devem permitir ques-
tionar o significado atual das expressões “casa”, “lar”, “abrigo”, revelando 
as tensões entre exterior e interior, entre intimidade e vida pública e entre 
individualidade e homogeneização.
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lista de artistas: Helena Almeida, Fernando Brito, Tony Cragg, Gil Heitor 
Cortesão, José Pedro Croft, Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, Patrícia 
Garrido, Ana Jotta, Gordon Matta-Clark, Matt Mullican, Juan Muñoz, Bruce 
Nauman, Pedro Cabrita Reis, Francisco Queirós, Miguel Ângelo Rocha, Mar-
tha Rosler, Christopher Williams e Ana Vieira

Comissariado: Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

Fernando lanHas: Fragmentos.  
algumas obras na coleção de serralves.

A presente exposição reúne um conjunto significativo de obras de Fernan-
do Lanhas, um dos mais importantes artistas portugueses do século XX: 
“mapa das ocorrências verificadas no Universo desde a Explosão Inicial”, 
um painel fotográfico representando a sua “[…]visão do Universo” e um 
outro com a “Hipótese de Universo com predomínio progressivo de um 
vazio central”, três painéis fotográficos apresentando sonhos do artista, 
duas fotografias com o percurso e distribuição de meteoros, duas pinturas 
figurativas, dez pinturas abstratas, datadas das décadas de 1940, 50, 60 e 
70, e 6 seixos pintados.

Fernando Lanhas é um dos exemplos mais importantes e singulares da 
história da arte portuguesa do século XX. Foi este arquiteto de formação 
que introduziu a abstração em Portugal, na década de 1940, exatamente na 
altura em que ela estava a ser praticada e exibida com sucesso no contexto 
internacional. Além de pintor, o artista interessou-se por áreas de conhe-
cimento muito diversas – arquitetura, astronomia, etnografia, arqueologia, 
entre muitas outras –, que contribuíram para o seu pensamento artístico 
tanto ou mais do que os seus estudos sobre arte. Por isso, a presente mostra, 

Vista de exposição A Minha Casa é a 

Tua Casa - Representações do Urbano e 

do Doméstico na Coleção de Serralves

Galeria Municipal de Matosinhos, 2014
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pretendendo sublinhar a diversidade da sua obra, assim como a relação id-
iossincrática de Fernando Lanhas com a realidade e com a natureza, apre-
senta uma série de pinturas preabstratas, várias obras geométricas e ab-
stratas, lado a lado com desenhos e fotografias que atestam os interesses 
citados anteriormente.

Comissariado: Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

o regresso do obJeto: escultura dos anos 1980 
na coleção de serralves

Esta exposição apresenta obras escultóricas de artistas, portugueses e in-
ternacionais, que surgiram, ou que alcançaram legitimação institucional e 
sedimentaram os seus discursos artísticos nos anos 1980.

A obra de alguns dos artistas nela integrados – é o caso de Alberto Carnei-
ro, ou de João Vieira –, começa a ser apresentada nos anos 1960; outros, 
como Rui Sanches, Pedro Cabrita Reis e XANA, são entendidos enquanto 
verdadeiros “artistas dos anos 1980” – porque surgiram durante esses 
anos; porque personificam exemplarmente as transformações radicais a 
que a arte foi sujeita nesse período. Fora de Portugal, Tony Cragg é exem-
plo maior da chamada “New British Sculpture” [Nova Escultura Britânica], 
que também integrou nomes como Richard Wentworth, Bill Woodrow, Rich-
ard Deacon e Anish Kapoor.

Depois de anos marcados pelas tentativas de desmaterialização do objeto 
artístico, pelas intervenções de cariz político e por uma estética cinzenta, 
neutra, de carácter concetual, os anos 1980 são vistos como um regresso a 
temáticas, matérias, cores e referências associadas à arte clássica.

A presente exposição, ao juntar nomes que marcaram aquela década, per-
mite repensar a validade dos preconceitos que a associam acriticamente a 
furores do mercado da arte, ao regresso da materialidade e das referências 
clássicas (temas históricos, artistas que marcaram a “Grande arte” dos 

Fernando Lanhas 

O37-66, 1966
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séculos anteriores), bem como a interferências na chamada Alta Cultura 
da cultura popular, do consumo de massas. É que se é verdade que deter-
minados materiais e técnicas voltam ao campo da arte, também é verdade 
que eles reentram nesta arena ao serviço da ironia e do consciente gosto 
pelas citações que marcaram aqueles anos.

lista de artistas: António Barros, Joaquim Bravo, Alberto Carneiro, Rui 
Chafes, José Pedro Croft, Tony Cragg, Georg Herold, Harald Klingelhöller, 
Juan Muñoz, Pedro Cabrita Reis, Rui Sanches e João Vieira

Comissariado: Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

Rui Sanches

Anunciação, 1991
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caiXas mÖncHengladbacH 
(Coleção liVros de artista da BiBlioteCa)

Nas décadas de sessenta e setenta, o Städtisches Museum de Mönchengla-
dbach (Alemanha) foi um museu de vanguarda, precursor tanto no que se 
refere ao programa de exposições apresentadas, como na política editorial 
levada a cabo.

Apesar de situado numa pequena cidade – Mönchengladbach – este museu 
conseguiu atrair a atenção do mundo da arte. O constrangimento finan-
ceiro da própria instituição viria a revelar-se decisivo para o desenvolvim-
ento do projeto das “Kassettenkatalog”. Foi durante este período e, através 
da ação do então diretor Johannes Cladders, que surgiram as “caixas”. 
Um dos objetivos inerentes a este projeto era o de publicar algo singular, 
diferente das habituais brochuras ou catálogos de exposições. Deste modo, 
qualquer pessoa podia ter acesso a uma “obra de arte”, sem que isso impli-
casse um encargo financeiro significativo.

As “caixas” realizadas entre 1967-78, de edição limitada e numerada, são 
ímpares na sua conceção. O design era da inteira responsabilidade de cada 
um dos artistas convidados.

Todas apresentam a mesma medida (c. 21 x 17 x 3 cm), mas conteúdos total-
mente diversos: brochuras, convites, folhas soltas, objetos, etc. A primeira 
destas “caixas” foi criada por Joseph Beuys. Seguiram-se nomes como Carl 
Andre, Robert Filliou, Panamarenko, Piero Manzoni, Jasper Johns, Marcel 
Broodthaers, Blinky Palermo, Gerhard Richter, James Lee Byars. Atual-
mente, todas as caixas são consideradas “raridades” ocupando um lugar 
de destaque nas coleções de obras de arte de museus internacionais.

organização: Sónia Oliveira

Caixas Mönchengladbach

Ed. Städtisches Museum Abteiberg 

Mönchengladbach (Alemanha), 1967-1978
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as palavras em liberdade  
na coleção de e. m. de melo e castro
(Coleção liVros de artista da BiBlioteCa)

Em 2003 a Fundação de Serralves teve a oportunidade de adquirir uma 
importante biblioteca consagrada à poesia visual. Essa coleção, constituída 
por várias centenas de obras, foi compilada por E. M. de Melo e Castro, 
poeta visual e autor de numerosas obras teóricas sobre o tema.

É impossível determinar com precisão as origens da poesia visual; no 
entanto, já na Antiguidade se encontra poesia traduzida em imagem. Na 
década de 1920, diversos movimentos vanguardistas vão abrir as portas à 
explosão da poesia, libertando as palavras do seu tradicional arranjo na pá-

Augusto de Campos e Julio Plaza

Poemobiles, 1974
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gina. Tanto pela sua disposição no espaço, como pela inovação tipográfica, 
a poesia visual torna-se uma forma artística de direito próprio, sobretudo 
nas décadas de 1960 e 1970.

Devido à sua forma peculiar – na maioria dos casos obrigando à publicação 
de uma edição –, o movimento nunca chegou verdadeiramente a entrar 
no circuito do mercado da arte e permanece, ainda hoje, desconhecido do 
grande público – ao contrário da arte concetual, que surgiu nos anos 1960 
sob a sua influência e que viria a tornar-se um dos movimentos mais recon-
hecidos da segunda metade do século XX.

organização: Sónia Oliveira.



O Processo SAALNascido da Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, 
o SAAL – Serviço Ambulatório de Apoio Local – desencadeou
um dos mais empolgantes processos da arquitectura do século
XX. Foi uma experiência pioneira no contexto europeu que 
propunha a constituição de brigadas técnicas lideradas por 
arquitectos, que em colaboração com as populações, tinham
por objectivo enfrentar as prementes necessidades habitacionais
de comunidades desfavorecidas em todo o país. Do levanta-
mento das condições de vida ao apoio às comissões de mora-
dores, do projecto arquitectónico ao acompanhamento dos
processos de expropriação dos terrenos, as brigadas reinventa-
ram a prática da arquitectura, projectando com os moradores e
não para eles. Este livro inclui ensaios originais de Delfim Sardo,
José António Bandeirinha, Alexandre Alves Costa, Pedro 
Gadanho e Vittorio Gregotti, bem como textos históricos de
Nuno Portas e Giancarlo De Carlo, uma entrevista da época
com alguns dos protagonistas e documentação dos projectos.
André Cepeda, Daniel Malhão e José Pedro Cortes contribuem
com portfólios fotográficos que documentam o estado actual
de alguns dos projectos. 

12 Contem
porâneos: Estados Presentes       .       .       .       .       .       .       .       .       .     

A
ntologia R

eader
12 Contem

poraries: Present States

Antologia
Reader

12 Contemporâneos    .       .       .       .      12 Contemporaries

Estados Presentes  .       .       .       .       .       .       .       .       .       .     Present States

Brochuras das exposições itinerantes da 

Coleção de Serralves, Porto: Fundação de 

Serralves, 2014

12 Contemporâneos: Estados Presentes. 

Antologia = 12 Contemporaries. Reader, 

Porto: Fundação de Serralves, 2014

25 Obras da Coleção de Serralves, Porto: 

Fundação de Serralves, 2014

O Processo SAAL: Arquitectura e 

Participação 1974-1976 = The SAAL Process: 

Architecture and Participation 1974-1976, cat. 

exp., Porto: Fundação de Serralves, 2014
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ediçÕes

o programa editorial da fundação 
de serralves visa documentar, 
divulgar e promover perspetivas 
múltiplas sobre a arte e a 
cultura contemporâneas. nos 
últimos vinte e cinco anos foram 
publicados sob a chancela da 
fundação mais de 350 títulos. 
entre eles contam-se catálogos 
de exposição, publicações sobre 
a Coleção do museu de Arte 
Contemporânea, monografias 
sobre artistas nela representados, 
atas de colóquios e conferências, 
publicações em torno da história 
da Casa, do parque e do museu 
de serralves e edições sobre 
educação artística, ambiente, 
ecologia e paisagismo.

No ano de 2015, dar-se-á sequência à produção de conteúdos sobre a Coleção 
de Serralves, no âmbito do princípio programático da Direção do Museu de a 
estudar, valorizar e divulgar, nacional e internacionalmente, quer em suporte 
impresso, quer em suporte digital, tornando disponível a públicos mais vastos 
informação visual e textual de qualidade, mais completa e de mais fácil acesso. 
Intensificar-se-á a colaboração com museus e editoras de grande prestígio, com 
vista à publicação conjunta de catálogos de exposições. Assegurando a um tem-
po uma mais efetiva distribuição internacional das publicações e a contenção de 
custos, estas parcerias contribuem decisivamente para a projeção de Serralves 
além-fronteiras.
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catÁlogos das eXposiçÕes
em serralves

fev — jun 2015

moniKa sosnoWsKa
A acompanhar a exposição de trabalhos escultóricos da artista polaca Moni-
ka Sosnowska, a Fundação de Serralves irá publicar um catálogo com cerca 
de 148 páginas, bilingue (português/inglês) que incluirá ensaios críticos de 
dois autores internacionais e da curadora da exposição, Suzanne Cotter. 

A publicação será amplamente ilustrada com vistas da instalação no Mu-
seu de Arte Contemporânea de Serralves. 

tHeaster gates: tHe blacK monastic 
No seguimento da primeira apresentação da obra de Theaster Gastes em Por-
tugal, esta publicação bilingue (português/inglês), com cerca de 160 páginas, 
documentará o “retiro monástico” que Gates e o seu grupo musical, The Black 
Monks of Mississippi, realizaram no Museu de Serralves em setembro de 2014. 
Um ensaio de Jackie Stewart amplamente ilustrado com imagens dos vários 
momentos, públicos e privados, da estadia dos Black Monks em Serralves.

Yto barrada
Produzido pela Fundação de Serralves, este catálogo bilingue (português/
inglês) documentará o projeto que a artista Yto Barrada produzirá para o 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Com cerca de 64 páginas, o 
livro incluirá um texto de Suzanne Cotter, curadora da exposição, e vistas 
de instalação em Serralves. 

as nuvens
O catálogo, com cerca de 300 páginas, bilingue (português/inglês), incluirá 
ensaios de dois autores internacionais, uma seleção de textos de referên-
cia teorizando a relação entre arte e tecnologia e o impacto da tecnologia 
nas relações sociais e interpessoais. Será profusamente ilustrado com ima-
gens das obras em exposição. 

out 2015 — jAn 2016

Helena almeida: corpus
Produzido pela Fundação de Serralves, o catálogo que acompanhará a 
maior retrospetiva da obra de Helena Almeida será coeditado com o Jeu 
de Paume, Paris; WIELS — Centre d’Art Contemporarain, Bruxelas e a Pi-
nacoteca do Estado de São Paulo, co-produtores da mostra. O livro, com 
aproximadamente 260 páginas, incluirá contributos de dois autores a con-
vidar, uma entrevista com a artista conduzida pelos curadores da mostra e 
imagens de todas as obras em exposição. 

31ª bienal de são paulo  
– “como (…) coisas que não eXistem”
A acompanhar a primeira apresentação da Bienal de São Paulo na Europa, 
a Fundação de Serralves publicará um catálogo bilingue (português/in-
glês). A publicação incluirá uma entrevista aos curadores da Bienal (Char-
les Esche, Galit Eilat, Oren Sagiv, Nuria Enguita Mayo e Pablo Lafuente), 
sua adaptação aos espaços de Serralves e sobre as implicações da des-
locação geográfica do evento ao nível da sua receção; textos sobre a re-
levância histórica da Bienal de São Paulo e a sua relação com Portugal, e 
que se debrucem sobre as atividades educativas desenvolvidas em torno 
desta Bienal, singular pela importância que dedica a programas públicos; e 
pequenas sinopses sobre as obras e os artistas apresentados em Serralves.
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publicaçÕes sobre  
a coleção de serralves
No âmbito do programa de valorização, estudo e divulgação da Coleção de 
Serralves, o Serviço de Edições propõe-se editar em 2015 mais duas publi-
cações que, prosseguindo o programa de investigação permanente inicia-
do com “Circa 1968” e “Serralves 2009: A Coleção” e, mais recentemente, 
o guia “25 Obras da Coleção de Serralves”, alargarão as perspetivas de 
leitura e a documentação disponível sobre o acervo da Fundação. 

KWY
Este livro com cerca de 132 páginas tem como ponto de partida as obras e as pu-
blicações dos artistas que integraram o grupo KWY representados na Coleção 
de Serralves e as suas ligações aos movimentos internacionais de vanguarda, 
como o nouveau réalisme, o grupo El Paso, o Fluxus, o ultraletrismo, entre ou-
tros. Contará com um ensaio inédito de Catarina Rosendo e será amplamente 
ilustrado com obras da Coleção de Serralves.

catÁlogos de eXposiçÕes  
no eXterior
As exposições itinerantes da Coleção de Serralves continuarão a ser acom-
panhadas por brochuras de cariz pedagógico que incluem um ensaio in-
trodutório, imagens de algumas das obras em exposição e sugestões de 
leitura, música e cinema relacionadas com os temas das exposições. 
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Performance de Alexandra Bachzetsis, 

The Stages of Staging, 2014

(páginas anteriores)
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artes PerFormatiVas

A programação de Artes 
performativas em 2015 
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”.

Da programação contínua ao longo do ano são de destacar alguns momentos 
fortes em que esta se organiza em núcleos de eventos que potenciarão a visi-
bilidade das artes performativas em Serralves, funcionando igualmente como 
focos de atenção do público. “De Porto em Porto”, “Performing the Museum” 
e “Color Sound Frame” constituem estes momentos do ano, cada um com 
tónicas e perfis diferentes: o primeiro, de natureza mais laboratorial, reunirá 
artistas de várias latitudes com especial enfoque no mundo lusófono; o se-
gundo é dedicado à jovem produção de performance nos vários formatos que 
ela hoje pode tomar; e o terceiro reune trabalhos cuja força deriva das vivas 
relações entre o visual e o auditivo, nomeadamente no cruzamento entre o 
cinema e a música experimentais. Subjacente a todos estes programas está o 
reforço de parcerias e colaborações nacionais e internacionais.

A continuidade da programação será garantida pela apresentação de traba-
lhos de artistas de referência da contemporaneidade nas áreas da dança, da 
música experimental, da performance e do cinema. Nela observaremos al-
guns dos questionamentos mais prementes da criação artística atual, como 
sejam aqueles que se debruçam sobre a constituição de arquivos imateriais, a 
pesquisa sobre novos protocolos de apresentação ao vivo ou da forma como 
é apreendida e se relaciona com o público e com as diferentes comunidades. 
Também aqui se destacam alguns pontos fortes com a inclusão de propostas 
de nomes cimeiros no que toca ao reconhecimento público mundial, como o 
são Tino Sehgal, Alexandra Bachzetsis ou David Toop.

No seu conjunto, o Programa de Artes Performativas em 2015 será mul-
tidisciplinar, multiaxial e multiforme, procurando uma renovada e dinâmi-
ca relação com os públicos, simultaneamente perseguindo a pertinência 
programática no contexto da criação artística atual ao nível internacional. 
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mÚsiCA/dAnçA/teAtro

[novas perspectivas] 
“de porto em porto”
mai/Jun 2015

Projeto de residência, encontro e apresentação, centrado em artistas lusó-
fonos e na expansão das ligações com os seus pares.

Pensando a língua portuguesa como poderoso agente cultural, esta é to-
mada como campo de referência para a abordagem a eixos de produção 
artística para lá dos centros ocidentais historicamente estabelecidos.

Serralves propõe contribuir para a abertura destas perspetivas a uma 
maior visibilidade ao nível mundial, simultaneamente contribuindo para a 
sua vitalidade.

Em 2015, inauguramos “De Porto em Porto”, um programa de dança e 
música articulado com programas públicos do Serviço Educativo, que irá 
debruçar-se sobre artistas e pensadores da África, América Latina e Ásia. 
Pensado enquanto um programa sustentável de três anos, ele irá ser o 
veículo para Serralves criar uma plataforma intelectual, de pesquisa e de 
partilha cultural e produção artística.

Ao invés de se concentrar em países lusófonos, o programa irá refletir so-
bre as relações dinâmicas de colaboração e partilha existentes na cultura 
contemporânea dos nossos dias, que transcendem a ideia de “centro” e de 
fronteiras políticas das nações-estado e espelham o rico cosmopolitismo 
cultural do mundo lusófono.

Porto de Leixões, 

Leixões 20’s
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“perForming tHe museum” 
out 2015

Dois dias intensivos de performances a acontecerem nos vários espaços de 
Serralves. Uma plataforma sustentável de apresentação da jovem criação no 
campo da performance, focada maioritariamente nos criadores nacionais.  

Este programa dedicado à apresentação da produção recente no campo 
alargado da performance, com especial atenção à criação nacional de ar-
tistas mais jovens revela-se especialmente importante dada a inexistência 
no Porto de uma entidade congregadora da apresentação de performance, 
assumindo assim um carácter único quer em termos da oferta proporciona-
da ao público, quer em termos da relação com a comunidade artística local. 

Por forma a alavancar o potencial do evento e ampliar o seu impacto, este 
foi pensado com um carácter intensivo e também como o primeiro de uma 
série que se prevê poder acontecer anualmente, ocupando os espaços do 
Museu, da Casa e Parque de Serralves durante os dias da sua realização.

dAnçA ContemporÂneA
A programação de Dança Contemporânea em 2015 distingue-se pela sin-
gularidade das propostas coreográficas, diversidade dos dispositivos per-
formativos e conceitos teóricos refletidos nas peças, em estreia, das core-
ógrafas Alexandra Bachzetsis e Antonia Baehr. 

Diferentes de outras formas de dança observadas na programação regular de 
teatros nacionais, estas peças coreográficas definem-se no contexto artístico 
contemporâneo como experimentais, diversas e marcadamente autorais.

Performance na exposição 

coletiva Antes de chegarem 

palavras, Espaço Campanhã, 2008
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“From a to b via c” 
de aleXandra bacHZetsis

FeV 2015

Para Bachzetsis a linguagem é concebida como algo físico e incorporado, 
embora a sua tradução levante inúmeras questões.

“From A to B via C”, a nova peça coreográfica de Alexandra Bachzetsis, pro-
põe refletir sobre como a partitura afeta a performance quando apreendi-
da e qual o significado deste novo corpo performativo.

“From A to B via C”, apresenta um conjunto de três trajetórias: de um corpo 
para outro corpo, entre a linguagem e o corpo em movimento e em direção 
a um novo espaço performativo. A relação entre a linguagem e sua trans-
posição é uma das questões centrais de “From A to B via C”. Para Bachzet-
sis, a linguagem é concebida como algo físico e incorporado, embora a sua 
tradução levante inúmeras questões. De que maneira o conhecimento é 
transferido para uma linguagem como uma coleção aparentemente arbi-
trária de sinais indicadores de significado? E o que é a linguagem do corpo 
performativo? Notações e partituras são habitualmente propostas como a 
linguagem de expressão do corpo performativo. A partitura permite levar 
a performance à sua forma mais reduzida. Como é que a linguagem escrita 
afeta a performance incorporada?

Alexandra Bachzetsis,  

All Exclusive
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“abecedarium bestiarium”
de antonia baeHr

FeV 2015

Em “Abecedarium Bestiarium”, Antonia Baehr, coreógrafa sediada em Ber-
lim, apresenta miniaturas coreográficas e metáforas representativas de 
animais em extinção. Trata-se de um campo exploratório novo e de pes-
quisa sobre a animalidade e a sua relação com os humanos, em que Baehr 
critica o antropocentrismo e a linearidade da binaridade natureza/cultura. 

Em “Abecedarium Bestiarium”, Antonia Baehr desafiou os seus amigos a 
escreverem peças curtas para ela, com base num Abecedário de animais 
extintos: D é de Dodo, T é referente ao tigre da Tasmânia, S é alusiva à 
vaca do mar de Steller.... Os autores escolhem um animal extinto a que se 
sentem fortemente ligados, originando miniaturas coreográficas heterogé-
neas que refletem a sua perspetiva e afinidade junto do animal escolhido.

Este tipo de mimetismo poético é apresentado por Antonia Baehr em me-
táforas representativas de animais, como um conjunto de espelhos que 
refletem a transposição infinita do texto para a partitura performativa.

“Abecedarium Bestiarium” é um espetáculo lúdico e interminável de reve-
lação e encobrimento.

Antonia Baehr 

Make-up-productions
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DD Dorvillier
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“arquivar dança”  
(entre o discurso e a prÁtica)
mai/Jun 2015

O arquivo de dança e a sua relação com a transmissão, a recriação e a memória 
na Dança Contemporânea serão reflexões pertinentes a explorar neste progra-
ma que integrará a apresentação de propostas performativas fundadas nesta 
investigação, de autoria dos artistas Tino Sehgal e DD Dorviller, para além da 
realização de um laboratório temático aberto a estudantes, artistas e públicos.

1. “a catalogue oF steps”  
de dd dorVillier
mai/Jun 2015 (projeto partilhado com SEF)

Remover sem desaparecer, é o desafio. Em “A catalogue of steps”, da co-
reógrafa DD Dorvillier, investiga-se coletivamente partindo de uma coleção 
em evolução de fragmentos coreográficos arquivados. 

Um arquivo de vida situado entre 1990 e 2004 e manifestado através de 
uma prática física e coreográfica por um grupo de bailarinos.

Uma peça a descobrir ao longo do tempo, em espaços como um jardim 
botânico, um museu, um estúdio de dança, uma biblioteca, uma galeria – 
lugares que já abrigam outros tipos de coleções.

Sem tentar recriar o desempenho original, nem reproduzir o seu signifi-
cado, os bailarinos interpretam o impacto formal da coreografia. Apren-
der, praticar, acumular, comparar e repetir fragmentos, são premissas do 
trabalho de investigação, devendo abandonar-se o máximo de informação 
contextual quanto possível, como a música, os adereços, a iluminação e 
referências arquitetónicas ou espaciais.

Remover sem desaparecer, é o desafio. Este ato de despir não pretende re-
duzir a dança à sua essência. O que DD Dorvillier reclama descobrir é o que 
a dança emite ou ativa, em termos de imagem, identidade ou representação. 

“Como o movimento os transforma, nos transforma, a nós, a alguém”.

2. “(untitled) (2000)”  
de tino sehGal
Com Andrew Hardwidge, Frank Willens, Boris Charmatz
Um solo, três variações
set 2015

Quinze anos depois de sua estreia, os bailarinos Boris Charmatz, Frank Willens 
e Andrew Harwidge interpretam “Sem título” (2000), uma peça performativa 
criada e apresentada pelo artista germano-britânico Tino Sehgal.

Concebida originalmente para ser executada em palco, o solo (Untitled) 
(2000) continua a ser hoje um “Museu da Dança” na nossa memória cultural.

Andrew Hardwidge, Frank Willens e Boris Charmatz confrontam-se indivi-
dualmente com uma história da dança do séc. XX num “Museu” que não 
contém objetos, mas movimentos e gestos icónicos que marcaram a dança 
moderna e contemporânea e que contêm um valor histórico e simbólico. 

As coreografias apresentadas não serão simples reconstruções estéticas 
da peça (Untitled) (2000), mas reinterpretações singulares e novas pers-
pectivas deste arquivo performativo.
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neW perFormance @ tHe museum 
set/deZ 2015

O projeto europeu ”New Performance at the Museum” inaugura uma rede 
de colaboração entre a Fundação de Serralves/Museu de Arte Contempo-
rânea (Porto, Portugal), o Kiasma Museum of Contemporary Art (Helsinkia, 
Finlândia) e o Centre Pompidou Metz (Metz, França), apostada em refletir 
sobre inclusão e a receção das artes performativas no território dos Mu-
seus, através do convite a uma geração internacional de jovens coreógra-
fos para desenvolver um novo programa de Artes Performativas nestes 
contextos. 

Subjazem duas premissas a este projeto: investigar sobre o protagonismo 
e a dimensão cultural das artes performativas no contexto dos Museus e 
repensar a sua relação junto das audiências, perspetivando um seu maior 
envolvimento e diversificação. A programação será estruturada ao longo 
de 3 anos - Residência, Laboratório e Projeto, sendo que o primeiro ano, 
a decorrer em 2015, implicará uma Residência de cada artista convidado 
num total de 3 coreógrafos, destinada a um estudo aprofundado dos con-
textos de trabalho museológicos e à definição de um programa performati-
vo a apresentar junto dos públicos e da comunidade artística. 

A Residência, a decorrer nos três Museus parceiros, entre setembro e 
dezembro, implicará a realização de conferências, encontros com o públi-
co e visitas abertas aos espaços de ensaio. 

mÚsiCA

Um conjunto de propostas que irá manter Serralves como uma instituição 
de referência no contexto internacional da música experimental. Este é um 
espaço reservado a algumas das mais interessantes e radicais explorações 
nesta área, realizadas por artistas de renome nacional e mundial. A ma-
nutenção de uma especial atenção às possibilidades que Serralves ofere-
ce, enquanto lugar privilegiado de experimentação no campo alargado da 
criação artística e da sua receção, permite assim singularizar esta progra-
mação, diferenciando-a das restantes programações da cidade do Porto ou 
mesmo em Portugal, simultaneamente colocando-se a par de algumas das 
mais destacadas instituições ao nível mundial.

“tHe neWs blues”
de niCholas Bussmann 
mar 2015

Um jogo-ópera que, com ajuda do público, vai transformado o abundante 
caudal de notícias dos nossos dias em libreto duma ópera, seguindo regras 
visualizadas como estratégia militar. 

O músico alemão, Nicholas Bussmann, cria um jogo-ópera refletindo sobre 
a aura diária em que se transformou a corrente de notícias nesta era da 
informação. Com a força do seu imenso caudal, esta corrente sustenta uma 
desconexão entre a informação e a ação. Os conteúdos são dominados pelos 
formatos das comunicações, independentemente do meio. Este ruído cons-
tante da corrente de eventos transforma-se na música universalis desta era.
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Simultaneamente, um lugar simboliza a unidade da informação com a 
ação: a “Situation Room” da Casa Branca onde, de acordo com o mito mo-
derno, mundos são desenhados e destruídos.

A complexidade deste tema é abordada num jogo-ópera sem início ou fim, 
cuja duração depende da vontade dos jogadores, que podem ser músicos 
ou membros da audiência. 

No espaço partilhado por performers e membros do público, uma impres-
sora debita o fluxo constante de notícias na presença de mesas de areia 
semelhantes às usadas para estratégia militar de guerra, onde os jogado-
res são conduzidos no jogo por sequências de perguntas, assim decidindo 
a dramaturgia da ópera.

“The News Blues” foi estreado em 2014 e no mesmo ano é apresentado 
numa versão duracional de vários dias na Bienal de Xangai, com a partici-
pação de cantores chineses.

“sculpture” 
de rie nakaJima & daVid tooP
aBr 2015

Projeto artístico e curatorial experimental que, com músicos/performers 
convidados, procura romper com os protocolos e expetativas temporais e 
espaciais da apresentação de música ao vivo.

Neste projeto, Nakajima e Toop tomam eventos musicais como esculturas, 
refletindo sobre a duração de objetos e o peso das ações. “Sculpture” é um 
projeto experimental que parte deste princípio para tentar romper com os 
exaustos protocolos da apresentação de música no contexto de concertos 
ao vivo; propostas de “estratégia que trabalham para subverter as rotinas 

Nicholas Bussmann,  

Projeto Non Stop City, 2010



78

da performance como entretenimento, da conferência enquanto informa-
ção, da literatura fixa numa página, das convenções da duração, da direção 
da luz e ocupação do espaço.”

Para o projeto têm contado com a participação de vários músicos e as 
suas “esculturas”, isto é, “eventos que se destacam do seu entorno e de 
um tempo”.

Rie Nakajima é uma artista japonesa a residir em Londres. Trabalha com 
instalações e performances sonoras, normalmente em resposta direta às 
características da arquitetura e usando uma combinação de materiais so-
noros e objetos. Em 2014, recebeu o The Arts Foundation Award na catego-
ria de Música Experimental. 

David Toop é um músico/compositor, curador e influente escritor. Escre-
veu vários livros (o mais recente: “Sinister Resonance: The Mediumship 
of the Listener”), traduzidos em oito línguas, alguns dos quais premiados 
internacionalmente. O seu percurso musical passou pelo rock e o jazz ex-
ploratórios concentrando-se, mais recentemente, na música experimental 
com uma forte componente de improvisação. Entre as suas colaborações 
contam-se nomes como John Zorn, Brian Eno ou Prince Far I. No entanto, 
foi a sua colaboração com o músico multi-instrumentista e escultor sonoro 
Max Eastley que lhe trouxe maior reconhecimento. Toop é professor e in-
vestigador no London College of Communication.

Rie Nakajima 
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24ª edição JaZZ no parque 
Jul 2015

Porque o jazz é uma música nascida do cruzamento de outras músicas e 
em toda a sua evolução assimilou aspetos de vários idiomas musicais, na 
sua 24ª edição o Jazz no Parque colocará o jazz em relação com práticas 
que ora lhe são próximas, ora distantes. 

A abrir, o I.OVERDRIVE TRIO (França) irá apresentar a sua própria inter-
pretação das canções rock de Syd Barrett, as que compôs para o grupo 
Pink Floyd, nos seus inícios, e as da sua curta carreira a solo, antes de se 
retirar devido ao estado de demência em que entrou. De seguida, o HU-
MAN EVOLUTION PROJECT (Espanha/Índia/Portugal), de Alberto Conde 
e Shakir Khan, equacionará o jazz com a tradição clássica indiana e com 
a música popular da Galiza, num projeto conotado com o chamado world 
jazz que tem como fito explorar os aspetos comuns numa Eurásia não tão 
mítica quanto isso. 

Com o sueco Mats Aleklint como convidado especial, o quinteto FAIL BET-
TER! (Portugal) apresentará uma música situável entre o jazz e a improvi-
sação livre. Finalmente, ao HUGO CARVALHAIS TRIO (Portugal/Lituânia, 
com a inclusão do saxofonista Liudas Mockunas) juntam-se três percussio-
nistas do Drumming GP, para a estreia absoluta de uma obra com claras 
influências da música contemporânea. Serão, ao todo, 11 os músicos portu-
gueses incluídos no cartaz, oito deles do Porto. 

O programa tem ainda como característica geral a criação do tipo de im-
pacto e de empatia que mais se coaduna com uma situação de concerto 
ao ar livre, numa oferta plural que, além de representar a multiplicidade 
de caminhos que o jazz percorre na atualidade, tem a particularidade de 
reunir propostas fortes e cativantes para o ouvido.

Programação: Rui Eduardo Paes

CinemA
A programação de cinema de Serralves irá inclinar-se para definir um lugar 
para o qual tem, por missão, uma particular propensão: o de um espaço 
dedicado às relações da sétima arte com a arte contemporânea, assegu-
rando com esta linha programática a sua singularidade, que se pretende, 
por sua vez que siga várias direções para uma pluralidade de abordagens 
e perspetivas.

cinema de artistas
Início de uma programação regular de projeções de filmes realizados ou ba-
seados em trabalho feito por artistas ligados ao campo das artes visuais. Para 
além duma regularidade anual, esta programação poderá ainda incluir ciclos 
pontuais, como por exemplo, a colaboração com o festival DOC LISBOA.



80

cinematÈque de tanger
Seleção de filmes feita em colaboração com a Cinemateque de Tanger, pro-
jeto dedicado a desenvolver a cultura cinematográfica em Marrocos, co-
fundada e dirigida pela artista Yto Barrada.

color sound Frame
noV 2015

Um rápido sobrevoo pela história das práticas do cinema experimental 
será suficiente para aí se notar a sua estreita relação com a música, no-
meadamente com a música de carácter mais exploratório. As interações 
entre som/música e, a imagem em movimento e as potencialidades sines-
tésicas que aqui se apresentam, formam um importante eixo de criação, 
tornando-se mesmo centrais para alguns artistas. Simultaneamente, as 
metodologias e estratégias de composição exploradas por alguns músicos 
nesta área têm também exercido forte influência no trabalho de artistas 
visuais e cineastas.

Tomando como mote a exposição prevista de Harry Smith, um dos artistas 
mais marcantes do cinema experimental, dedicamos um programa concen-
trado no tempo a vários projetos que unem práticas do cinema e da música 
experimental, enveredando por um trajeto singular que atravessa o vasto 
campo das práticas que cruzam estas disciplinas.

Espetáculo Deliquescent,

Jesse Osborne-Lanthier  

& Sabrine Ratté
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serrAlves em festA
O “Serralves em Festa” propõe celebrar Serralves como um espaço inclusi-
vo da arte contemporânea e da cultura, incorporando ainda o pensamento 
e práticas ligadas à reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem.

A programação integrará propostas que ilustram a interação das artes vi-
suais com as artes performativas, nas áreas disciplinares da Performance, 
Música, Dança Contemporânea, Teatro e Cinema, Arquitetura e Ecologia, 
apresentadas numa relação estreita e integrada com as atividades regular-
mente desenvolvidas no Museu e no Parque de Serralves: à imagem do ano 
de 2014, o próximo Serralves em Festa dará protagonismo à relação com os 
seus públicos, bem como aos diferentes interlocutores artísticos da cidade, 
desde associações culturais a escolas artísticas, proporcionando encontros 
singulares e perspetivas de outras colaborações. As parcerias com institui-
ções portuguesas ligadas à arte, à cultura e ao ambiente, continuarão a ser 
privilegiadas, tornando a Fundação de Serralves, mais uma vez, o maior pon-
to de encontro de quem pensa e programa no nosso país. 

Em 2015 assinalamos novamente a programação de projetos performati-
vos realizados por encomenda e apresentados em espaços não convencio-
nais - lugares não teatrais motivando a criação ‘site specific’ – em diálogo 
com os espaços da Fundação de Serralves, nomeadamente os Foyers do 
Museu e Auditório, Casa e Parque de Serralves.

Estes projetos desafiam a perceção dos espectadores, ao questionar o lugar 
da criação e da sua relação com arquitetura e especificidade dos espaços, 
e estimulam uma multiplicidade de experiências artísticas e participativas. 

Considerado anualmente como um evento que mobiliza a cidade do Porto, 
o “Serralves em Festa” deslocar-se-á ainda para fora dos muros da Funda-
ção através de um programa performativo que ocupará e revelará lugares 
distintos da nossa cidade.

Espetáculo Erva Daninha, Bainha

Serralves em Festa, 2014
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eduCação  
- ProGramas PÚBliCos artes

A. enContros em torno dA proGrAmA-
çÃo expositivA

Acompanhando o programa 
expositivo do museu de 
serralves, investigadores, 
curadores e artistas são 
convidados a dialogar com 
o público interessado numa 
discussão crítica em torno 
das artes visuais e da cultura 
contemporânea. este programa, 
produzido pelo serviço 
educativo, que procura estimular 
o relacionamento do público 
com a arte contemporânea, é 
complementado com outras 
atividades destinadas ao público 
em geral, à comunidade escolar, 
às famílias e com a produção de 
materiais interpretativos que 
permitam ao visitante individual 
um envolvimento maior com as 
exposições patentes no museu. 
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As exposições a abordar serão: 

•  OSKAR HANSEN: FORMA ABERTA (JAN-MAI 2015): focar-se-ão as 
questões do ensino da arte e da arquitetura como visão e programa 
social; 

•  MONIKA SOSNOWSKA (FEV-MAI 2015): serão sublinhadas as rela-
ções formais e concetuais entre arquitetura e escultura, presentes na 
obra desta artista;

•  PODE UM MUSEU SER UM JARDIM? – OBRAS DA COLEÇÃO DE SER-
RALVES (FEV-SET 2015): uma oportunidade para explorar a produção 
de materiais interpretativos e a programação de encontros que poten-
ciem a exploração criativa da experiência de visitar um museu;

•  AS NUVENS (JUN-SET 2015): uma exposição que certamente pro-
porcionará a possibilidade de uma abordagem transdisciplinar que 
ultrapassa o terreno estrito da arte contemporânea;

•  HELENA ALMEIDA: CORPUS (OUT 2015 - JAN 2016): uma oportuni-
dade para ver como esta obra convida à entrada – física e conceptual 
– do espectador. 

•  HARRY SMITH: HEAVEN AND EARTH MAGIC (NOV 2015-JAN 2016): 
perspetiva-se um encontro na exposição com Carol Bove (EUA), artista 
participante na exposição e profunda conhecedora da obra de Harry Smith;

 
Para além dos programas dedicados a YTO BARRADA (JUN-SET 2015), 
de SALOMÉ LAMAS e da exposição dedicada ao Grupo KWY (MAI - 
SET 2015), cujo programa focará o tema das Revistas e publicações 
de artista e de que forma ligações europeias promovidas pelo Gru-
po KWY foram significantes no panorama histórico da arte contempo-
rânea portuguesa, destaca-se em particular a exposição 31ª BIENAL 
DE SÃO PAULO - “COMO (...) COISAS QUE NÃO EXISTEM” (OUT 2015 
– DEZ 2016) que tem na Educação um dos seus pilares fundamentais.  
Em estreita colaboração com os curadores, o espaço da exposição será 
pensado como um dispositivo de encontros e discussão. 

Ainda neste âmbito, em novembro, realizar-se-á um Colóquio com a du-
ração de um dia, que prolongará e aprofundará as temáticas artísticas e 
socioculturais expressas na exposição. Será dada uma atenção particular à 
entrada de um projeto de bienal num contexto museológico.



novAs perspetivAs – ConferÊnCiAs  
e simpÓsio

Uma série de conferências, em relação com a restante programação do 
Museu ou com temáticas significantes no contexto artístico contemporâ-
neo. O programa “De Porto em Porto” estará em destaque na organização 
de conversas e conferências.

outrAs ConferÊnCiAs

ciclo de conFerÊncias arte,  
crÍtica e criação de valor

Três conferências integradas num ciclo maior - 3 conferências no Museu de 
Serralves e 3 no Goethe Institut Lissabon -, organizado por Nuno Crespo, 
crítico de arte e em parceria com o núcleo de investigação em Arte. Crítica. 
Política, do Instituto de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa, 
com o apoio do Goethe Institut. 



Este ciclo parte da necessidade de repensar o papel que o pensamento crí-
tico tem na sociedade e no contexto artístico. Os convidados são: Andres 
Lepik - Universidade de Munique e Diretor do Museu de Arquitetura de 
Munique; Isabelle Graw - Editora da Revista Texte zur Kunts e Professora 
na Staatlichen Hochschule für bildende Künste - Städelschule in Frankfurt 
am Main; Sabehth Buchmann, Responsável pelo Instituto de Teoria de Arte 
e Estudos Culturais – Academia de Belas Artes de Viena; Jacinto Lageira 
– Crítico e Professor na Universidade de Paris 1 – Sorbonne; João Ribas – Di-
retor-Adjunto do Museu de Serralves; Silvina Rodrigues Lopes - Professora 
Catedrática da Universidade Nova de Lisboa, editora da Revista Intervalo 
e proprietária da Editora Vendaval. Prevê-se a publicação do conjunto de 
participações num volume em parceria com a editora Tinta-da-china.

conversas sobre arte e educação/parceria com 
instituto de investigação em arte, design e socie-
dade (i2ads)/curso doutoral em educação artÍs-
tica (dea)
set/out 2015

Construindo Redes (título provisório): mesa redonda com responsáveis de 
serviços educativos de museus nacionais, sobre o trabalho desenvolvido 
com escolas: que experiências têm sido desenvolvidas, que funções edu-
cativas são potenciadas na relação museu-escola? Prevê-se ainda uma 
conversa sobre o papel educativo dos museus, a programar em parceria 
com Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS)/ Curso 
Doutoral em Educação Artística (DEA). Simpósio SAAL: Em retrospetiva, 2014
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Cursos Artes  
- Arte ContemporÂneA
conceitos-cHave para a arte contemporânea:  
uma perspetiva a partir das obras da coleção  
de serralves. 
aBr-Jun 2015  
(10 sessões)

Curso de introdução à arte contemporânea, no qual serão abordados te-
mas chave para a compreensão da arte contemporânea, enquadrando-os a 
partir de exemplos concretos da Coleção do Museu de Serralves. Este cur-
so irá refletir sobre a forma como, dos anos 60 até à época atual, surgiram 
novas práticas, discursos e poéticas artísticas que se demarcam dos pres-
supostos da arte moderna. Pretendendo estimular a aproximação à expe-
riência artística contemporânea, este curso destina-se, simultaneamente, 
a um público menos familiar, mas interessado em conhecer melhor o uni-
verso da arte contemporânea, e a um público mais informado, que poderá 
aqui rever e discutir questões e perspetivas sobre esse mesmo universo. 

orientação: Bernardo Pinto de Almeida 

Leitura da exposição Cildo Meireles,  

por Marcelo Evelin
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residÊnCiAs ArtÍstiCAs

Residências de artistas, curadores, educadores, cientistas sociais, entre 
outros, que serão convidados a estabelecer uma relação com a Fundação e 
com o Museu de Serralves. Esta relação decorrerá em diferentes momen-
tos do ano e, para além da disponibilização de espaço para uma residência 
clássica durante duas semanas – i.e.: disponibilização de espaço para in-
vestigação e criação livre -, promover-se-ão encontros específicos a partir 
da atividade desenvolvida pelo Museu de Serralves, em particular, pelos 
departamentos de Programação e Educação. Preparação de um projeto 
de residência a ter lugar em 2016, com Raumexperiment/Atelier de Olafur 
Elliason, Berlim. 
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BiBlioteCa

A Biblioteca de serralves é, desde 
a sua criação, uma biblioteca 
de investigação especializada, 
cujo acervo reflete e documenta 
sobretudo a obra dos artistas 
nacionais e internacionais 
apresentados na programação do 
museu de Arte Contemporânea 
e/ou representados na Coleção 
da fundação de serralves, que 
cobre a criação artística de 
meados da década de 1960 até à 
contemporaneidade. 

Vista da exposição  

Daniel Buren, 2009

Biblioteca de Serralves

(páginas anteriores)
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Vocacionada para o serviço público, a Biblioteca iniciou um programa de 
aquisições que lhe permitiu em 13 anos alargar de cerca de 9.000 para 
37.000 os títulos que a integram e que se dividem por diversas tipologias: 
catálogos de exposição, obras de referência, ensaios, periódicos e docu-
mentação audiovisual a livros de artista, objetos e livros-objeto, sendo que 
se distribuem por cinco grandes áreas: 

•  Arte contemporânea;

•  Arquitetura paisagista/natureza/jardins; 

•  Livros de artista (um acervo único no contexto ibérico que deu já 
origem a mais de 30 exposições no Mezanino da Biblioteca); 

•   Coleções documentais, designadamente a Coleção Melo e Cas-
tro (adquirida em 2002) e duas coleções reunidas por ocasião da 
produção de duas exposições (“Raymond Hains”, em 2000, e “Porto 
60/70”, em 2001);

•  Arquivos, nomeadamente o Acervo Carlos Alberto Cabral (um 
magnífico espólio que documenta o projeto de construção da Casa e 
do Parque de Serralves), o Arquivo Fotográfico (imagens da Casa de 
Serralves, jardim, quinta, exposições, obras da coleção e atividades), 
e o Arquivo de Material Gráfico (compilação dos materiais produzidos 
no âmbito das atividades da Fundação).

Dirigida sobretudo a investigadores, artistas, críticos de arte, arquitetos e 
estudantes universitários, a Biblioteca de Serralves disponibiliza um catá-
logo do seu acervo on-line. O público pode ainda inscrever-se como leitor no 
site da Biblioteca, estatuto que lhe permite garantir a disponibilidade dos 
títulos pretendidos para uma data e o acesso acompanhado às coleções 
documentais da Biblioteca.

Arquivos instituCionAis  
e ArtÍstiCos
A política que é desenvolvida pela Fundação de Serralves, no que respeita 
à gestão dos arquivos, tem um papel central na orgânica da Instituição, 
valorizando a pesquisa/investigação, a relação com a comunidade artística 
internacional, a rede de cooperação e parcerias com instituições congé-
neres.

Institucionalmente, a Fundação de Serralves diferencia:

•  arQuiVos instituCionais

•  Construção do Museu Arte Contemporânea (1999);

•  Restauro da Casa de Serralves (2001);

•  Recuperação do Parque de Serralves (2004);

•  Arquivo Fotográfico (2007), disponível online. 
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•  arQuiVos artÍstiCos

•  Acervo Carlos Alberto Cabral (2007), disponível online;

•  Raymond Hains (2007), disponível online;

•  Porto 60/70 (2007), disponível online;

•  E. M. de Melo e Castro (2007), disponível online;

•  Arquivo de Manoel de Oliveira (2010).  

A Fundação contempla ainda outros arquivos - institucionais e artísticos -, 
que estão em processo de seleção, e que se prevê em 2015 serem alvo de 
tratamento arquivístico:

•  arQuiVos instituCionais

•  Projeto Serralves XXI: Pólo de Matosinhos;

•  Arquivo de Material Gráfico da Fundação;

•  Arquivo Histórico da Fundação. 

•  arQuiVos artÍstiCos

•  Arquivos de artistas que estão representados na Coleção da Funda-
ção de Serralves – Museu de Arte Contemporânea;

•  Arquivo Manoel de Oliveira (ainda em posse da família);

•  Arquivo do Arqtº Álvaro Siza Vieira.

exposições

osKar Hansen: Forma aberta
29 Jan - 03 mai 2015

A exposição de Oskar Hansen (1922-2005) começa nas salas de exposição 
do museu e prolonga-se até ao mezanino da Biblioteca, para dar a conhe-
cer um arquiteto, urbanista, e pedagogo, representativo de uma arquitetu-
ra idiossincrática, aonde o cruzamento com outras áreas, nomeadamente, 
as artes visuais, o filme e as práticas performativas, são manipuladas de 
forma singular.

A Biblioteca vai apresentar alguns destes projetos no mezanino e trata-se 
de uma exposição organizada com o MACBA (Barcelona) e o Museu de Arte 
Moderna de Varsóvia.

Comissariado: Soledad Gutiérrez (MACBA), Łukasz Ronduda e Aleksandra 
Kędziorek (Museu de Arte Moderna de Varsóvia)
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casa de serralves:  
o cliente como arquiteto
23 mai – 06 set 2015

A Biblioteca de Serralves guarda uma parte substancial do arquivo de Car-
los Alberto Cabral, nomeadamente a sua correspondência com Jacques-
Émile Ruhlmann, Charles Siclis e Jacques Grèber, arquitetos de Paris que 
contribuíram para o desenho da Casa de Serralves, cujo projeto e obra fo-
ram conduzidos pelo arquiteto portuense José Marques da Silva.

Num processo que corre aproximadamente de 1925 a 1942, é possível com-
preender que a forma da Casa de Serralves não nasce do gesto esclarecido 
de nenhum dos seus muitos arquitetos e que, pelo contrário, a ambição e 
as expetativas de Carlos Alberto Cabral contribuíram de forma decisiva 
para o que foi o resultado final, próximo do que hoje conhecemos.

Nos documentos do arquivo é possível descortinar os passos sucessivos 
desse processo, compreendendo até que ponto o cliente terá conduzido a 
conceção da arquitetura da Casa. Passo a passo, entre desenhos, corres-
pondência, fotografias e uma maqueta que apresenta um estado intercalar 
da obra, será possível dar a conhecer de uma forma explícita os sobressal-
tos da criação arquitetónica.

Comissariado: André Tavares.

HarrY smitH:  
Heaven and eartH magic
25 set 2015 - 03 Jan 2016

A proposta de apresentação desta exposição é para ocorrer no mezanino 
da Biblioteca e no foyer do Auditório, e é dedicada a um dos mais multifac-
etados artistas das décadas de 50/60, Harry Smith (1923-1991). Cineasta, 
musicólogo, antropologista, etnográfico e colecionador compulsivo, pro-
duziu filmes experimentais de teor abstrato, usando colagens stop motion, 
assim como pinturas, que concebeu diretamente na película dos filmes, 
para além de uma coleção de “string figures” que depois reproduziu em 
formato de desenho. 

Trabalhos de construção  

da Casa de Serralves,  

Dezembro 1932
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Vista noturna do Parterre Central,  

Parque de Serralves, 2014

(páginas anteriores)
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ambiente, ecologia e paisagem

tendo como fundamento a sua 
missão e objetivos estratégicos 
delineados para os próximos 
cinco anos, o plano de Atividades 
da direção do parque para 2015 
centrar-se-á em dois eixos de 
ação fundamentais: 

A. proGrAmAçÃo e divulGAçÃo pArA o pÚBliCo

B. estudos e Ações pArA A ConservAçÃo  
e vAloriZAçÃo do pArque

A programação e a divulgação são fundamentais para reforçar e aumentar 
o grau de fidelização de quem nos visita. Assim, em 2015 será desenvolvi-
do um conjunto de atividades dirigidas a público adulto em geral e espe-
cializado, tais como uma conferência internacional na temática dos jardins, 
conferências e palestras informais com investigadores, a segunda edição da 
exposição “O Parque em Macro”, uma exposição de macrofotografia dedi-
cada à flora e fauna do Parque e respetivo catálogo, e um grande evento de 
iluminação ornamental do Parque que decorrerá ao longo do mês de julho. 
Realizar-se-á também ao longo de dois dias a segunda edição do Bioblitz – 
inventariação relâmpago da biodiversidade do Parque, sendo que em 2015, 
um dos dias será dedicado exclusivamente ao público escolar. Contará no-
vamente com a participação de um conjunto alargado de investigadores. 
Continuarão de igual forma a ser potenciados momentos de descoberta do 
Parque através da realização de visitas temáticas especializadas e serão ain-
da disponibilizados cursos dedicados ao jardim e à paisagem. 

Ao nível de conteúdos para disponibilização ao público, será desenvolvi-
da uma aplicação para smartphone para a plataforma de monitorização 
“Biodiversidade e Ambiente”, prevendo-se ainda a instalação de painéis 
informativos relativos à história, paisagem, espaços, particularidades e 
curiosidades do Parque de Serralves.

O trabalho de estudo e investigação sobre os valores naturais e paisagís-
ticos do Parque, que tem vindo a ser desenvolvido em parceria com o CI-
BIO/InBIO, ao abrigo do Protocolo FS/CIBIO/FCT, continuará no decorrer de 
2015. Estes estudos de base encaram-se como fundamentais, pois possibi-
litam o suporte técnico para o desenho de novas ações de programação e 
para a elaboração de ações de conservação e valorização do Parque. Ainda 
ao nível da investigação, o Parque de Serralves, em colaboração com o 
CIBIO/InBIO, continuará a apoiar estudantes de mestrado e doutoramento 
que o escolhem como caso de estudo, estando previstos para 2015 dois 
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Parque em Macro (em cima)

Bioblitz Serralves 2014 (em baixo)
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projetos: “Seguimento da população de salamandra-de-pintas-amarelas” e 
“Monitorização Fenológica de Plantas” e cujos resultados serão uma mais-
valia para o conhecimento dos valores naturais do Parque.

Ao nível da conservação e valorização da singular identidade histórica do 
Parque, serão desenvolvidas diversas ações, nomeadamente ao nível de 
estruturas construídas (muros, escadas cercas e pavimentos) e ao nível do 
coberto vegetal do Parque, considerando-se primordial a intervenção de 
limpeza fitossanitária e de salvaguarda dos liquidâmbares da alameda e da 
primeira fase de recuperação dos canteiros onde se inserem.

Outras ações complementares serão desenvolvidas, tais como a valoriza-
ção do potencial da Quinta de Serralves, através renovação e diversifica-
ção do efetivo animal – em 2015 pretende-se trazer para o Parque dois 
equinos da raça garrana –, melhoria das condições de acolhimento dos vi-
sitantes e realização de quatro mercados sazonais de produtos hortícolas 
biológicos e regionais.

A generalidade das ações referidas serão, como habitualmente, concreti-
zadas com o envolvimento total da equipa de manutenção do Parque, que 
continuará diariamente a assegurar as tarefas fundamentais para a sua sal-
vaguarda.

João Almeida
diretor do parque

proGrAmAçÃo e divulGAçÃo  
pArA o pÚBliCo

ConFerÊnCia internaCional “indÚstria, ProGresso e Pai-
saGem”
Em 1865 inaugura no Porto a Exposição Internacional do Palácio de Cris-
tal, revelando uma linguagem formal e estética renovadas, contribuindo 
para uma nova época no desenho de jardins, no Porto e no noroeste de 
Portugal. No âmbito dos 150 anos da sua inauguração, esta conferência 
propõe uma revisitação das tipologias de jardins e as suas variações - do 
Gardenesque aos Beaux-Arts e Arts and Crafts - no período compreendido 
entre a Grande Exposição de Londres de 1851, a primeira de uma série de 
exposições mundiais promovendo a cultura e a indústria, e a Exposição In-
ternacional de Paris de 1937, um marco na transição para o modernismo na 
arte dos jardins, no qual Serralves se insere. No âmbito desta conferência 
será publicado um livro de atas. 

“hÁ luZ no ParQue”
2015 foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o “Ano 
Internacional da Luz”.
No ano em que se celebrará a importância da luz para o ser humano nas 
suas mais diversas vertentes; energia, saúde, segurança, impacto econó-
mico, entre muitas outras, o Parque de Serralves, um complexo sistema 
vivo e dinâmico, celebrará, de igual forma, a luz como fator essencial para 
a sua própria existência. Assim, durante o mês de julho de 2015, o Parque 
abrir-se-á ao público à noite, vestido de luz. Desde a Alameda dos Liqui-
dâmbares até à Quinta de Serralves, vários percursos, árvores e elementos 
construídos icónicos, serão decorativamente iluminados, transformando o 
ambiente noturno do Parque numa experiência única de magia e luz.
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eXPosição “o ParQue em maCro ii”
No seguimento do primeiro momento expositivo dedicado ao tema realizado 
em 2014, em 2015 continuar-se-á a explorar o Parque de Serralves sob o ponto 
de vista da macrofotografia, revelando ao público pormenores e curiosidades 
da fauna e flora do Parque invisíveis, em grande parte, a olho nu. 

A exposição “O Parque em Macro II”, constituir-se-á novamente como uma 
oportunidade de (re)descoberta de uma forma raramente vista dos valores 
naturais do Parque. 

Farão novamente parte da exposição as fotografias do público, através da 
sua participação na segunda edição do concurso de fotografia homónimo 
e haverá lugar à publicação de um catálogo da exposição.

BioBlitZ
Um Bioblitz consiste na inventariação relâmpago dos seres vivos (animais 
e vegetais) de uma determinada área e cuja finalidade é a de caracterizar 
a biodiversidade aí existente. O conceito surgiu em 1996 nos Estados Uni-
dos da América e desde então espalhou-se um pouco por todo o mundo. O 
objetivo é encontrar e identificar o maior número possível de espécies no 
Parque de Serralves, que serão posteriormente registadas na plataforma 
online da Fundação de Serralves “Biodiversidade e Ambiente”. É simulta-
neamente uma missão científica, um momento de reunião com a Natureza 
e uma oportunidade diferente de fruição e aprendizagem sobre os valores 
naturais do Parque. 

A edição de 2015 do Bioblitz será realizada em dois dias, sendo o primeiro 
dedicado exclusivamente ao público escolar e o segundo ao público em ge-
ral. Ao longo de 16 horas os trabalhos de inventariação (campo e de laborató-
rio) serão acompanhados por investigadores convidados pelo CIBIO.

Bioblitz Serralves 2014
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Casual ConFerenCes
As Casual Conferences promovem a disseminação do conhecimento cientí-
fico sobre biodiversidade através do contacto de investigadores nacionais 
e estrangeiros de reconhecido mérito científico com o público em geral. Em 
2015, será dada continuidade a este ciclo de palestras comissariadas pelo 
CIBIO/InBIO, beneficiando do posicionamento que este apresenta no pano-
rama da investigação científica nas diversas vertentes da biodiversidade e 
possibilitando colaborações com diversas instituições de investigação de 
excelência.

CaFÉ Com CiÊnCia
O Café com Ciência é uma atividade de divulgação científica que promove 
e dá a conhecer, num ambiente muito informal, de grande proximidade com 
o público e acompanhado de um café, quem são os cientistas nacionais, 
qual o seu percurso profissional, qual o âmbito do seu trabalho, quais são 
os seus métodos de investigação, assim como a partilha de curiosidades 
e experiências pessoais de cada um. Em 2015, realizar-se-ão 9 sessões ao 
longo do ano, dando continuidade a este ciclo iniciado em 2012 e comissa-
riado pelo CIBIO/InBIO.

Cursos “Jardim e PaisaGem”
Destacando-se como um espaço privilegiado para a discussão e aprendiza-
gem sobre os temas referentes à arte de jardins e da paisagem, em 2015 
serão retomados no Parque de Serralves momentos de formação dedica-
dos a estes temas, orientados pelo Arquiteto Paisagista Miguel Coelho de 
Sousa:

•  Introdução aos Princípios de Conceção do Jardim

•  Plantas para Jardins sem Rega

•  O Jardim em Portugal

Visitas saZonais ao ParQue de serralVes
Pela diversidade apresentada pelo seu notável conjunto arbóreo-arbustivo, 
o Parque apresenta uma grande variabilidade sazonal, permitindo um sem 
número de experiências visuais e sensoriais ao longo do ano. Pela sua rele-
vância na transmissão do conhecimento sobre a flora do Parque, em 2015 
serão novamente realizadas quatro visitas sazonais ao Parque, no inverno, 
primavera, verão e outono.

 
Visitas e CeleBraçÕes  
de dias temÁtiCos no ParQue de serralVes
Complementando as visitas sazonais ao Parque e à sua vegetação, em 
2015 será iniciado um novo programa de 11 visitas temáticas que se desen-
volverá ao longo do ano. Estas visitas abordam a flora do Parque quer sob 
o ponto de vista das famílias - Fagáceas, Pináceas, Cupressáceas, Magnoli-
áceas e Oleáceas quer sob o ponto de vista de outras associações - Plantas 
Autóctones, Plantas Exóticas Ornamentais, Plantas Mediterrânicas, Plan-
tas Florestais, Plantas Arcaicas e Plantas de Cobertura. Para além destas 
visitas temáticas, o Parque continuará a participar na celebração de dias 
temáticos nacionais e internacionais como por exemplo o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios, as Jornadas Europeias do Património e ainda ou-
tros como o Dia Mundial da Floresta, o Dia Mundial da Água, o Dia Mundial 
da Terra, o Dia Internacional da Biodiversidade, entre outros.
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astronomia no ParQue de serralVes
Pela grande curiosidade e envolvimento que esta atividade desperta desde 
o seu início em 2013, voltarão a realizar-se no Parque em 2015 diversas 
ações de observação de estrelas, constelações, planetas e outros astros, 
com recurso à utilização de telescópios e com o acompanhamento especia-
lizado de astrónomos do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto.

aPliCação Para  Para a PlataForma  
de monitoriZação “BiodiVersidade e amBiente”
No seguimento do lançamento em 2014 da plataforma online de monitori-
zação pelo cidadão da fauna e ambiente do Parque “Biodiversidade e Am-
biente”, em 2015 será desenvolvida para esta plataforma uma aplicação 
bilingue para smartphone. Esta permitirá por um lado, no Parque, de uma 
forma mais fácil e direta, o acesso aos conteúdos sobre a fauna, o ambien-
te e as árvores notáveis do Parque e por outro a possibilidade imediata de 
participação no projeto de monitorização.

desenVolVimentos na PlataForma de monitoriZação onli-
ne “BiodiVersidade e amBiente”
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido durante o ano de 2014 na 
nova plataforma de divulgação e monitorização dos valores naturais do 
Parque de Serralves, em 2015 serão desenvolvidos novos conteúdos peda-
gógicos para a plataforma “Biodiversidade e Ambiente”, nomeadamente 
no que respeita à vertente da monitorização pelo cidadão. Prevê-se tam-
bém a tradução para inglês desta plataforma facilitando assim a partilha 
de informação, e a possibilidade de participação na monotorização, com 
um universo mais vasto de utilizadores.

PainÉis inFormatiVos
No verão de 2013 esteve patente ao público, na Alameda dos Liquidâmba-
res, a exposição “Parque de Serralves – Paisagem com Vida”, a qual deu 
a conhecer a história do Parque, desde os seus inícios, enquanto jardim 
romântico, até aos nossos dias. Cientes da importância de expor em per-
manência a informação então disponibilizada ao público, em 2015 serão 
instalados na entrada do Parque, junto à Loja de Serralves, uma série de 
painéis expondo esses conteúdos, informando o visitante sobre a história 
e as particularidades do espaço em que estão prestes a entrar, instruindo 
e auxiliando a sua visita.

ChaVe diCotómiCa ilustrada  
Para identiFiCação da Flora do ParQue
Decorrente da atualização do levantamento da vegetação do Parque reali-
zado em 2014, esta chave dicotómica ilustrada permite, de uma forma ape-
lativa e simples, a identificação das árvores e arbustos do Parque. Através 
de um processo de seleção das diferentes características apresentadas, 
os diferentes públicos podem utilizar esta ferramenta ilustrada de forma 
intuitiva e autónoma, constituindo-se esta como um importante recurso 
educativo para a aprendizagem e divulgação da flora do Parque.
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BroChura Para CirCuito das ÁrVores notÁVeis do ParQue
Como complemento à visita ao Parque e pela importância que estes 20 
elementos arbóreos notáveis têm na sua paisagem, em 2015 será publica-
da uma brochura dedicada a estas árvores. A brochura conterá informação 
genérica relativa a cada espécie e também informação específica relativa 
a cada um dos elementos, tais como a idade, a altura, o diâmetro da copa, 
a capacidade de captura de carbono e a quantidade de vapor de água liber-
tada para a atmosfera, entre outras.

ConservAçÃo  
e vAloriZAçÃo do pArque
ProJeto de inVentariação, CaraCteriZação e ConteXtua-
liZação do Património PaisaGÍstiCo assoCiado ao desen-
VolVimento industrial no noroeste de PortuGal: o leGa-
do da indÚstria tÊXtil na VileGiatura
Tendo como objetivo a contextualização de Serralves na primeira metade 
do século XX, torna-se necessária a compreensão dos complexos fabris no 
Vale do Ave e dos espaços privados e sociais a eles associados, também 
eles merecedores de projetos de arquitetura paisagista e memória da in-
dustrialização do país e das transformações sociais entretanto operadas. 
Trata-se de um património de um modo geral em mau estado de conserva-
ção que carece de pesquisa, propondo assim este estudo a inventariação, 
caracterização e contextualização das suas manifestações.

Ao processo de contextualização e inventariação já iniciado, deverá seguir-
se o processo de reconhecimento in situ dos espaços, permitindo desta 
forma uma correta avaliação do seu valor paisagístico. Seguidamente de-
ver-se-á proceder à criação de fichas de inventariação, compostas por uma 
parte escrita (informação descritiva e contextual) e de uma parte desenha-
da (planos, desenhos, fotografias, ilustrações), com a identificação da sua 
estrutura e componentes principais.

Esta investigação terá como fim último a constituição de novos conteúdos 
acerca da história do Parque e da paisagem de Serralves, permitindo num 
futuro próximo a realização de conferências, publicações e documentários 
acerca das mesmas temáticas.

interVençÕes na alameda dos liQuidÂmBares
A Alameda dos Liquidâmbares é um dos elementos mais marcantes do Par-
que de Serralves. Atualmente, as árvores que a compõem encontram-se 
muito envelhecidas e fragilizadas e pela sua grande altura, muito expostas 
aos elementos. Em 2015 será efetuada uma intervenção de limpeza fitos-
sanitária ao nível de toda a alameda, bem como uma pequena redução 
da altura das copas. Serão ainda instalados, pontualmente, sistemas de 
suporte de ramagens. Ao nível do solo, que se encontra muito compactado 
e quase desprovido de vegetação, dar-se-á início à primeira fase de recu-
peração dos canteiros, desde o início da alameda até à rótula, através do 
arejamento e enriquecimento do solo e posterior plantação do tapete de 
ophiopogon japonicus.

reFormulação de PaVimento na entrada do ParQue
Tendo em vista a melhoria das condições de acessibilidade e acolhimento 
dos visitantes ao Parque e à Loja de Serralves, pretende-se reformular o 
pavimento na secção inicial do caminho de entrada no Parque, através da 
instalação de lajes de granito semelhantes às já existentes no local.
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reCuPeração do antiGo Galinheiro
Com vista a melhorar as condições de acolhimento dos atuais patos e coe-
lhos, bem como estudar a introdução de outras raças domésticas autócto-
nes e, consequente rentabilização programática, pretende-se recuperar as 
instalações atualmente existentes, no lado norte dos estábulos.

suBstituição de CerCas
Elementos marcantes na paisagem da Quinta de Serralves, as cercas de 
madeira que circundam o Prado Grande e o picadeiro encontram-se muito 
envelhecidas. Sendo essenciais para a contenção dos animais que aí pas-
toreiam e para a segurança dos visitantes, pretende-se em 2015 proceder 
à sua substituição integral.

reCuPeração de muros  
e outros elementos ConstruÍdos do ParQue
Os muros de pedra que envolvem a Fundação de Serralves, para além da 
sua função primordial de contenção e proteção da propriedade em relação 
ao meio que a rodeia, têm também uma função estética e fazem parte da 
sua identidade. O muro que define o limite oeste do Prado Grande e o muro 
do Passeio da Levada apresentam atualmente alguma desagregação dos 
elementos que os compõem, pelo que está prevista para 2015 uma inter-
venção de consolidação estrutural dos mesmos para além da instalação de 
uma ramada ao alto de proteção sobre o muro a oeste do Prado. Pretende-
se ainda intervir noutros elementos do Parque, nomeadamente escadarias, 
caminhos e drenagens.

reGulariZação e melhoria  
das CaPtaçÕes de ÁGua do ParQue
O Parque de Serralves é regado com recurso a um conjunto de poços, mi-
nas e linha de água, constituindo-se estes como elementos fundamentais 
para o seu bom funcionamento e para a manutenção das condições que o 
tornam um jardim de excelência. 

Sendo a água atualmente um bem escasso para fazer face às necessidades 
do Parque, em 2015 pretende-se analisar a possibilidade de aumentar o 
caudal disponível, nomeadamente através de intervenções de limpeza e 
estudos de aprofundamento dos poços, bem como de reativação de poços 
desativados.
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merCados saZonais
Pretende-se dinamizar em 2015 quatro mercados sazonais, um por estação 
do ano, ao domingo de manhã no Pátio da Nogueira da Quinta de Serralves. 

Estes mercados oferecerão ao público a possibilidade de adquirir hortíco-
las biológicos, bem como outros produtos de carácter regional - alimen-
tar ou outros. Estes mercados poderão ser complementados com outras 
iniciativas que têm por objetivo fomentar o comércio local e sustentável.

CaFetaria do ParQue
Com vista a dotar a zona sul da propriedade de melhores condições de 
acolhimento ao visitante, e de suportar o potencial de lazer da Quinta de 
Serralves, pretende-se continuar a desenvolver o projeto de instalação de 
uma cafetaria/pequena loja no antigo pavilhão de caça do assento agrícola 
do Mata-Sete.

renoVação e Promoção do eFetiVo animal
Assumindo a importância atual da promoção e valorização das raças do-
mésticas autóctones junto do público, em 2015 será dada continuidade ao 
processo de renovação e valorização do efetivo animal da Quinta de Ser-
ralves, com a aquisição de dois equinos da raça garrana. Pretende-se ainda 
continuar a fortalecer e divulgar parcerias com associações de criadores, 
desenvolver programas educativos e também a instalação de sinaléticas 
permanentes, identificadoras das raças presentes, dos seus usos, caracte-
rísticas e importância para a preservação da paisagem rural. 

ColaBoraçÕes Com a aCademia
Muito procurado, quer por investigadores quer por docentes e estudan-
tes, o Parque de Serralves responde e acolhe anualmente diversos pedidos 
de colaboração, participando quer nos seus projetos de investigação quer 
em conteúdos para a docência e alunos. Considerando estas colaborações 
como frutuosas para ambas as partes, em 2015 o Parque de Serralves, em 
colaboração com o CIBIO/InBIO apoiará dois novos projetos de mestrado: 
“Seguimento da população de salamandra-de-pintas-amarelas” e “Monito-
rização Fenológica de Plantas – Projeto Serralves em Flora”.
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Visita à exposição 

Cildo Meireles, 2013
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educação

o serviço educativo desenvolve 
programação nas áreas da arte 
contemporânea, tendo como 
referência o contexto de trabalho 
do museu de serralves, e do 
ambiente, tendo como contexto 
o parque de serraves. são ainda 
desenvolvidos projetos em 
colaboração estreita entre as 
duas áreas. 

Serralves enquanto espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, 
privilegia o pensamento crítico e criativo na aproximação à cultura con-
temporânea na perspetiva de uma cidadania consciente e plena. São fun-
damentais as parcerias com universidades e centros de investigação, asso-
ciações e outras instituições nacionais e internacionais para a criação de 
novas formas de participação cultural. A programação é, assim, construída 
em relação estreita com parceiros e públicos diversos, numa renegociação 
constante de “fronteiras culturais e criação de novas áreas de contacto 
nas quais identidades e coleções, pessoas e objetos podem descobrir no-
vas possibilidades para uma vida pessoal e social e, através disto, para a 
democracia”.1  

A programação encontra-se estruturada dirigindo-se a diferentes segmen-
tos de público: 

•  Público adulto

•  Escolas

•  Crianças e famílias

•  Pessoas portadoras de deficiência

O Serviço desenvolve ainda diversos projetos de inclusão social com pú-
blicos oriundos de contextos desfavorecidos, em parceria com diversas 
instituições, mantém um relacionamento estreito com o ensino superior, 
acolhendo diversos alunos de mestrado e doutoramento, bem como es-
tágios académicos em várias áreas e publica anualmente um conjunto 

1  Hooper-Greenhill; E. (2005, original de 1994), ‘Learning in art museums: strategies of inter-
pretation’, ‘The educational role of the muuseum’, Routledge
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alargado de suportes à interpretação e educação, tais como folhetos in-
formativos e fichas de atividades, dossiers e vídeos pedagógicos, roteiros 
e livros.

Na área das Artes, os programas educativos são concebidos num diálogo 
permanente com o contexto cultural, expositivo e patrimonial do Museu 
de Serralves. 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 objetivo 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 da cultura contem-
porânea e promovam a criatividade na participação cívica. A programação 
do Serviço Educativo-Artes visa ainda promover a participação e a apro-
ximação à programação artística dos restantes serviços afetos à Direção 
do Museu de Serralves, aumentando e estimulando a compreensão e a 
apreciação da arte contemporânea, através da programação de atividades 
destinadas a um vasto leque de público, do pré-escolar ao adulto, e da pro-
dução de materiais interpretativos. 

Os programas educativos na área do ambiente são orientados no sentido 
de uma educação científica que, para além de apoiar a formação de cida-
dãos conhecedores e intervenientes, visa contribuir para a alteração de 
comportamentos que afetem as decisões tomadas no dia a dia, nomeada-
mente no sentido de um consumo mais responsável e da vivência de uma 
cidadania ativa. 

São temas recorrentes de trabalho do Serviço a importância da preser-
vação da biodiversidade e recursos genéticos autóctones, a dependência 
energética dos combustíveis fosseis da sociedade atual e o estudo de pos-
sibilidades de autossuficiência e de geração a partir de fontes renováveis 
e locais, as alterações climáticas e suas múltiplas causas, o movimento de 
transição para culturas mais sustentáveis pós-pico de petróleo, as formas 
de cultivo e produção de alimentos e a soberania e segurança alimentar, 
as diferentes dietas alimentares no mundo e seus impactos na saúde hu-
mana e do ambiente, as tecnologias sociais e outros saberes com potencial 
de desenvolvimento de economias locais, o posicionamento ético humano 
face aos desafios de um mundo globalizado, entre outros temas de am-
biente, sociedade e economia globais. 

Constitui também eixo permanente de estudo e investigação do Serviço o 
conhecimento e compreensão das diferentes ideologias educativas, suas 
características e metodologias, na constante definição de uma intenção 
educativa profundamente esclarecida e informada, no que se refere ao 
trabalho com os diferentes públicos. É nossa convicção que na Educação 
reside o alargar do leque de opções de resposta face à incerteza que carac-
teriza o futuro, e que as instituições culturais podem e devem contribuir de 
forma competente e responsável para esse grande desígnio.

A. pÚBliCo Adulto

B. esColAs
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C. CriAnçAs e fAmÍliAs

d. pessoAs portAdorAs de defiCienCiA

e. inClusÃo soCiAl

f. ColABorAções, protoColos e outrAs pArCeriAs

G. suportes eduCAtivos e puBliCAções

Oficina Flora, Semana da Energia 

e Biodiversidade, 2012
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PÚBliCo adulto

visitAs

Visitas para o público em geral (programadas anualmente e sob marcação):

VISITAS ÀS EXPOSIÇÕES

VISITAS À ARQUITETURA

VISITAS AO PARQUE

VISITAS INSTITUCIONAIS

VISITAS A CASA DE SERRALVES VISTA POR…

proGrAmAs pÚBliCos Artes

Estes programas são apresentados de forma mais completa no capítulo 
dedicado à programação da Direção do Museu de Serralves, dada a estreita 
relação da programação com os conteúdos das exposições.

proGrAmAs pÚBliCos AmBiente

Potenciando relações entre investigadores, especialistas e o público, os pro-
gramas pretendem inspirar o cidadão para a Ação, reforçando e acelerando 
desse modo o caminho da transição para um mundo sustentável. Organizados 
sob a forma de fóruns participativos, debates ou percursos ao ar livre do Par-
que de Serralves, este programa dirigido a adultos visa apoiar o cidadão no 
seu posicionamento em termos ambientais no mundo contemporâneo.

ConVersas soBre amBiente
Em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza (LNP). Com modera-
ção de Farol de Ideias (Direção programa Biosfera).

A Década das Nações Unidas de Educação para o Desenvolvimento Sus-
tentável 2005-2014, que termina agora o seu ciclo, pretendeu chamar a 
atenção da população humana para imprescindibilidade de habitar o pla-
neta Terra de forma sustentável, colocando a enfase na Educação pelo seu 
papel central nesse desígnio. 

Passados 10 anos importa compreender se a Educação para o Ambiente 
praticada contribuiu de facto para levar cada cidadão a olhar para si pró-
prio como instrumento para a preservação dos recursos e conservação da 
natureza.
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O ciclo de conversas 2014-2015 assume como tema orientador a Educação 
e a Cidadania Ambiental. As Conversas manterão o formato habitual, com 
apresentações curtas sobre o tema, por parte de especialistas convidados, 
seguidas de debate com o público, tendo este último metade do tempo 
consagrado na Conversa à sua participação. 

que moBilidAde temos e quAl A que AmBiCionAmos? 
23 OUT 2014

quAl A responsABilidAde de CAdA um pArA Com A florestA? 
20 NOV 2014 

eduCAr pArA o Consumo responsável, do loCAl Ao GloBAl 
22 JAN 2015 

enerGiA: dA poupAnçA Ao AutoConsumo. Como envolver? 
19 FEV 2015 

áGuA, umA questÃo de CidAdAniA? 
26 MAR 2015

solo, um reCurso esqueCido pArA A soCiedAde? 
23 ABR 2015

A BiodiversidAde soB o olHAr de CAdA um 
21 MAI 2015

Como nos relACionAmos Com os oCeAnos? 
18 JUN 2015 

Bioblitz Serralves 2014
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hÁ Vida no ParQue! –  
Fins de semana de CiÊnCia em serralVes
Em parceria com o CIBIO/InBIO – Centro de Investigação em Biodiversida-
de de Recursos Genéticos.

Estes fins de semana oferecem um conjunto de conversas e percursos no 
Parque orientados por especialistas em biodiversidade. Investigadores 
portugueses partilham as suas histórias e convidam à descoberta do 
Parque de Serralves em percursos guiados à procura de aves, insetos e 
aranhas, morcegos e micromamíferos, anfíbios, repteis e plantas (entre 
outros).

estruturA verde e prinCipAis 
Paulo Marques, Cláudia Fernandes 
31 JAN e 1 FEV 2015

lÍquenes 
Joana Marques
14 e 15 FEV 2015 

Aves 
Ricardo Lopes
07 e 08 MAR 2015

florA vAsCulAr 
Paulo Alves
21 e 22 MAR 2015 

AnfÍBios 
Iñigo Solano
11 e 12 ABR 2015

plAntAs domestiCAdAs 
Hugo Oliveira
9 e 10 MAI 2015

insetos e ArAnHAs 
José Manuel Grosso-Silva, Pedro Sousa
23 e 24 MAI 2015 

répteis 
José Carlos Brito
20 e 21 JUN 2015 

morCeGos 
Hugo Rebelo, Francisco Amorim, Helena Santos
12 e 13 SET 2015 

miCromAmÍferos 
Paulo Célio Alves, Joana Paupério
3 e 4 OUT 2015 

AnimAis doméstiCos e rAçAs AutÓCtones 
Albano Beja-Pereira,  
17 e 18 OUT 2015

CoGumelos 
Ricardo Castilho
7 e 8 NOV 2015 

BriÓfitAs – musGos 
Cristiana Vieira, Helena Hespanhol
21 e 22 NOV 2015 

Bioblitz Serralves 2014 

(página anterior)
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saBer mais soBre … amBiente
A Fundação tem como objetivo articular o Sistema de Gestão Ambiental 
com a programação do Serviço Educativo, organizando momentos de 
aprendizagem que visam promover a sustentabilidade e contribuir para a 
alteração de comportamentos, no sentido de um consumo mais responsá-
vel e de uma cidadania mais ativa. 

Pretende-se criar condições para abrir um novo eixo temático de reflexão 
e partilha de conhecimento em parceria com centros de pesquisa que re-
fletem sobre matéria de ambiente, como a eficiência na gestão de recursos 
naturais, qualidade ambiental, relação entre sociologia e ecologia para a 
sustentabilidade, entre outros temas relacionados, como é o caso do CEN-
SE – Center for Environmental and Sustainability Research, da Universi-
dade Nova de Lisboa. O ano de 2015 será um ano fundamentalmente de 
contactos e estabelecimento de parcerias com este fim em vista, de forma 
a lançar em 2016 um programa organizado neste domínio.

ConheCimento loCal Para o desenVolVimento
Em parceria com a associação Engenharia para o Desenvolvimento e Assis-
tência Humanitária (EpDAH).

O mundo de hoje é cada vez mais complexo, imprevisível e incerto, com 
inúmeros problemas económicos, políticos e ambientais. Neste contex-
to, tem vindo a ser reconhecido o conceito de conhecimento local, como 
oportunidade e mudança de paradigma. O desenvolvimento sustentável, 
em particular, serve-se do conhecimento local para construir capacitação e 
promover a resiliência das comunidades.

O Serviço Educativo tem desenvolvido uma colaboração estreita do âmbi-
to de vários projetos de capacitação local para a sustentabilidade com a 
EpDAH, com vista à cooperação global solidária, à equidade e dignidade 
social e à preservação da identidade cultural e dos recursos ambientais. 
Esta colaboração envolve a organização conjunta de um seminário de 1 
dia, anual, dedicado a este tema e dirigido ao público em geral e a todos os 
técnicos que operam neste domínio.

Cursos AmBiente

Os cursos teórico-práticos na área do Ambiente propõem um conjunto de 
experiências práticas que apoiam o saber-fazer, valorizando a autossufici-
ência e a criação de redes de partilha de conhecimentos na direção de uma 
redefinição do conceito de qualidade de vida, sempre em sintonia com o 
exercício de uma cidadania mais informada e consciente. De curta duração, 
pretendem-se acessíveis em termos da abordagem adotada, organização 
logística e custo, possibilitando a sua frequência a jovens adultos estudan-
tes e adultos.

hortas e transição - autossuFiCiÊnCia, solidariedade e 
Consumo resPonsÁVel
Cuidar e preparar o solo, Jardins de alimentos, Biodiversidade e equilí-
brio ecológico, Técnicas de poda e multiplicação, Da Horta para o prato, 
Energias Renováveis com tecnologias de baixo custo, Cosmética natural e 
detergentes ecológicos constituem os eixos orientadores, no âmbito dos 
quais os cursos teórico-práticos são propostos. 
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Funcionam de janeiro a dezembro, maioritariamente ao fim de semana, 
com a duração de meio-dia a 2 dias.

Curso de Planeamento em PermaCultura (PdC)
Em 2015 realizar-se-á a 4º edição deste curso, o qual oferece uma via-
gem de seis fins de semana (mais de 96 horas) alternados pelo mundo da 
Permacultura, cuja frequência oferece o certificado oficial da «British Per-
maculture Association» de realização de um “PDC – Permaculture Design 
Course” – o curso de 72 horas criado por Bill Mollison. Dentro da cidade, no 
espaço da Fundação de Serralves, serão desenvolvidas várias atividades 
teórico-práticas. O curso conta ainda com formações específicas dadas por 
formadores convidados, visita a Quintas com sistemas de Permacultura 
e um fim de semana de vivência comunitária, que permitirão visualizar 
algumas soluções práticas implementadas e partilhar experiências num 
ambiente natural. 

Oficina Aventura Animalesca, 

Serralves em Festa, 2014
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esColas

visitAs e visitAs-ofiCinA

Visitas
Aprofundar o conhecimento sobre o património da Fundação de Serralves 
a partir de percursos facilitados pelos educadores do Serviço Educativo. A 
equipa educativa integra artistas, cientistas, biólogos, engenheiros, arqui-
tetos e professores, e a liberdade de questionar, os diálogos e a partilha de 
perceções e perspetivas são sempre privilegiados.

Visita-oFiCina
Percursos temáticos que conjugam a componente teórica e dialogante 
com a realização de pequenos momentos de experimentação nos espaços 
da Fundação de Serralves, reforçando a dinâmica de comunicação adapta-
da a diferentes públicos.

EXPOSIÇÕES

ARQUITETURA

PARQUE

Visitas Para ProFessores
As visitas para professores fornecem informações e sugestões para a pre-
paração de atividades dirigidas à comunidade escolar, a realizar na Funda-
ção de Serralves, que procuram estimular o desenvolvimento de projetos 
e parcerias.

ofiCinAs

oFiCinas artes
Estas oficinas visam alargar horizontes de referência, mobilizar saberes 
transversais, valorizar a experimentação, desenvolver a autonomia e es-
timular a criatividade. Realizam-se em sala, no Parque ao ar livre, entre o 
Museu e a Casa de Serralves ou em articulação com a Biblioteca. 

Abrigos; O Trato do Retrato; Imaginário de Sons; Arte no Parque; As Árvo-
res Também Contam Histórias; Intervenções na Paisagem; Era uma Vez…; 
Mãos à Tinta; Mãos, Braços e Abraços; Ver de Olhos Fechados; Um Gigante 
no meu bolso; Corpo-Coisa

enContros no museu: arte ContemPorÂnea e arQuitetura
Estes encontros associam ao exercício do diálogo a partilha e a exposição 
teórica de saberes em torno destas práticas. Cada sessão é dedicada a um 
tema, escolhido em função das preferências indicadas pelo grupo visitante 
no momento da marcação desta atividade. 
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oFiCinas amBiente e artes
Estas oficinas potenciam a proximidade entre as Artes e o Ambiente e 
desafiam-nos a descobrir de forma sensível os espaços da Fundação de 
Serralves.

Arte do Parque; O Mundo das Pequenas Coisas

oFiCinas amBiente
Os programas de oficinas centram-se na aprendizagem de conteúdos de 
ciências e de conceitos que visam promover a sustentabilidade e a cida-
dania através da experiência e observação ativa. Cada programa propõe a 
participação em várias oficinas ao longo do ano letivo e possibilita o esta-
belecimento de pontes temáticas com os currículos escolares. As oficinas 
desenvolvem-se no Parque de Serralves em sala e ao ar livre.

Clubes da natureza; Parque à vista!; Minicientistas ; Pés ao caminho, mãos 
à horta!; Aulas de campo; Ambiente e saúde; Cientistas no Parque; Aulas 
no Parque; Cozinhar com o sol; Viver com energia

Oficina Dupla Exposição, 

Serralves em Festa, 2014
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BioBlitZ serrAlves esColAs 2015
Desenvolvido em parceria com o CIBIO/InBIO – Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos.

Um Bioblitz tem como objetivo encontrar e identificar o maior número pos-
sível de espécies (fauna e flora) numa área específica, ao longo de um cur-
to período de tempo, funcionando como uma inventariação biológica. Um 
Bioblitz difere de outro inventário científico na medida em que no mesmo 
podem participar, além de cientistas, voluntários, famílias, alunos, profes-
sores e outros membros da comunidade. O Bioblitz Serralves Escolas 2015 
acontecerá no dia 24 de Abril de 2015 e convidará as Escolas a monitoriza-
rem espécies de fauna do Parque de Serralves, com o apoio de monitores 
do Serviço Educativo e o recurso a Kits de monitorização disponibilizados 
na plataforma «Biodiversidade e Ambiente» de Serralves. Esta plataforma 
promove o projeto de Citizen Science em curso, o qual é suportado por um 
conjunto de recursos técnico-pedagógicos que permitem dotar o público 
de ferramentas que os capacitam para a monitorização autónoma. Estes 
recursos assumem um formato online e contemplam protocolos de amos-
tragem, guias de campo, folhetos informativos, cadernos de atividades 
para famílias e para as escolas, assim como documentários audiovisuais 
para cada grupo faunístico e ambiental em estudo. Com a Direção do Par-
que é realizado a 25 de Abril a forma alargada do evento dirigida a todos 
os públicos.

projeto AnuAl  
Com esColAs 2014-2015

ConstruçÕes em trÂnsito
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves desenvolve todos os anos 
um projeto através do qual é promovido um envolvimento continuado da 
comunidade escolar. Em torno de um eixo temático, fazendo uso das valên-
cias proporcionadas pela programação do Museu e do Parque de Serralves, 
preparamos um estimulante programa de atividades destinadas a profes-
sores e alunos. Estas atividades incluem: um seminário de abertura; ofici-
nas experimentais para professores e para alunos, orientadas por artistas 
e educadores da equipa do Serviço Educativo; debates sobre o processo 
de trabalho; uma exposição com todos os trabalhos apresentados pelas 
escolas participantes e uma publicação final.

Construções em Trânsito — Projeto Anual com Escolas 2014—2015 tomará 
a programação expositiva do Museu de Serralves como matéria de tra-
balho, convidando ainda à transdisciplinaridade: das artes à geografia, ao 
ambiente, às ciências sociais, à reflexão sobre o espaço público e ecologia, 
à arquitetura e às línguas. São várias as disciplinas que, através da expe-
riência artística, podem ser exploradas como ferramentas para imaginar e 
construir modos de viver em sociedade que estimulem a criatividade, a na-
vegação pelo desconhecido e pelo incerto, conservando a aceitação de si e 
do outro e o respeito pelo meio ecológico e social onde nos encontramos.  
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enContro de Formadores
No dia início de cada ano letivo realiza-se o Encontro Anual de Formadores 
com o objetivo de apresentar o programa de atividades do Serviço Educa-
tivo dirigido a Escolas e assim possibilitar a sua integração nos projetos 
educativos e culturais das mesmas. Neste dia é também apresentado o 
tema do Projeto Anual com Escolas e são abertas as inscrições.

esColA AmiGA/professor AmiGo

O projeto ESCOLA AMIGA visa fundamentalmente fortalecer as relações 
entre Serralves e as Escolas para que, em conjunto, se possam definir for-
mas eficazes de colaboração no domínio da educação. 

É uma parceria que convida cada Escola a apoiar objetivos de cooperação 
mútuos, no sentido de promover o envolvimento da comunidade discente e 
docente em atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo.

esColAs – protoColo CÂmArA 
muniCipAl do porto

Os projetos “Porto de crianças” e “Porto a Ler” são programas municipais 
de coadjuvação curricular que funcionam em tempo letivo, conjugando 
educação não formal e educação formal no exercício de estratégias, áreas 
e espaços pedagógicos diferenciados e inovadores. Ambos visam contri-
buir para o sucesso escolar e desenvolvimento integral das crianças, crian-
do condições de interação máxima entre o jardim-de-infância, a escola e 
restante comunidade educativa, pela articulação de diferentes contextos 
de ensino/aprendizagem. 

Em 2014-2015, a renovação do protocolo estabelecido entre a Fundação 
de Serralves e a Câmara Municipal do Porto permite dar continuidade aos 
seguintes projetos, no âmbito dos programas municipais “Porto a Ler” e 
“Porto de Crianças”: “Bichos”, “Os sentidos do meu corpo em ação”, “À 
descoberta das estações do ano”, “Uma história pelo correio”, “Lengalen-
gas” e “Leituras de mim”. Cada um destes programas é composto por 10 
oficinas, em oferta a 8 turmas, e acontecem, alternadamente, na escola e 
no museu. 

projeto espeCiAl Com esColAs

Conselho de amadores – esCola BÁsiCa da Ponte 
O Conselho de Amadores é um grupo composto por crianças e adolescen-
tes que são convidados a olhar para o Museu de Serralves e a mostrá-lo, 
a nós, instituição, e ao nosso público, o que vê e como o vê. Em vez de os 
educarmos a eles, serão eles a proporem-nos novos modos de relação com 
um Museu e com as exposições. Este programa, iniciado em 2014 com um 
convite à Escola Básica da Ponte, situada no concelho de Santo Tirso, dis-
trito do Porto, deverá ter continuidade em 2015.
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Crianças e FamÍlias

fériAs em serrAlves

Férias em Serralves é um programa de oficinas com carácter lúdico dirigi-
do a crianças e jovens dos 4 aos 12 anos de idade desenvolvido durante os 
períodos de férias letivas. 

Em contacto com o Museu de Arte Contemporânea, com o Parque ou com a 
Quinta, as crianças são convidadas a explorar estes espaços através do seu 
envolvimento em atividades que valorizam a curiosidade e a criatividade, 
a experimentação e a vivência em grupo. A Fundação de Serralves é uma 
entidade organizadora de Campos de Férias, registada na Direção Regio-
nal do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., com o 
número de registo 79/DRN.

FÉRIAS DE NATAL EM SERRALVES

FÉRIAS DA PÁSCOA EM SERRALVES

FÉRIAS DE VERÃO EM SERRALVES

proGrAmA AnuAl pArA fAmÍliAs

Ver, experimentar, criar, brincar, passear, descansar, descontrair, em percur-
sos de exploração, em oficinas e exposições, em conversas e piqueniques, 
à descoberta da arte e dos artistas, mas também do ambiente, da biodiver-
sidade e da paisagem. 

Este programa oferece atividades gratuitas para todas as idades todos os 
domingos de manhã.

ComemorAções

serralVes em Festa
O “Serralves em Festa” propõe celebrar Serralves como um espaço inclusi-
vo da arte contemporânea e da cultura, incorporando ainda o pensamento 
e práticas ligadas à reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem.

A programação integrará propostas que ilustram a interação das artes vi-
suais com as artes performativas, nas áreas disciplinares da Performance, 
Música, Dança Contemporânea, Teatro e Cinema, Arquitetura e Ecologia, 
apresentadas numa relação estreita e integrada com as atividades regular-
mente desenvolvidas no Museu e no Parque de Serralves: à imagem do ano 
de 2014, o próximo Serralves em Festa dará protagonismo à relação com os 
seus públicos, bem como aos diferentes interlocutores artísticos da cidade, 
desde associações culturais a escolas artísticas, proporcionando encontros 
singulares e perspetivas de outras colaborações. As parcerias com institui-
ções portuguesas ligadas à arte, à cultura e ao ambiente, continuarão a ser 
privilegiadas, tornando a Fundação de Serralves, mais uma vez, o maior pon-
to de encontro de quem pensa e programa no nosso país. 

Concerto Aprendizes de 

Fazedores de Música, Academia 

de Música de Costa Cabral, 

Serralves em Festa, 2014

(páginas anteriores)
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Em 2015 assinalamos novamente a programação de projetos performati-
vos realizados por encomenda e apresentados em espaços não convencio-
nais - lugares não teatrais motivando a criação ‘site specific’ – em diálogo 
com os espaços da Fundação de Serralves, nomeadamente os Foyers do 
Museu e Auditório, Casa e Parque de Serralves.

Estes projetos desafiam a perceção dos espectadores, ao questionar o lugar 
da criação e da sua relação com arquitetura e especificidade dos espaços, 
e estimulam uma multiplicidade de experiências artísticas e participativas. 

Considerado anualmente como um evento que mobiliza a cidade do Porto, 
o “Serralves em Festa” deslocar-se-á ainda para fora dos muros da Funda-
ção através de um programa performativo que ocupará e revelará lugares 
distintos da nossa cidade.

Festa de outono
A “Festa do Outono”  é um evento gratuito que acontece no último domingo 
de setembro. Dirige-se a famílias e pretende provocar a reflexão sobre o que 
se pode fazer para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 
Constituem base para a reflexão os conceitos de pico de petróleo e transi-
ção, que trazem para a ribalta nesta época contemporânea a importância da 
criação de uma economia de proximidade, justa e solidária. Neste âmbito, 
ganham relevo a produção de alimentos em modo biológico, as dietas ali-
mentares alternativas, o consumo responsável, a geração de energia alter-
nativa local e a gestão cuidada dos recursos essenciais à vida, como a água. 
Nesta iniciativa são ainda dadas a conhecer artes e ofícios tradicionais, cujo 
desaparecimento iminente representa a perda de toda uma cultura e conhe-
cimento adquirido durante muitas gerações. Oficinas educativas, música, 
dança e ciência fazem deste um dia especial para viver em família! 

Programa Bichos, Projeto 

Porto de Crianças, 2013



natal em serralVes
Durante os 3 fins de semana que antecedem o Natal são desenvolvidas 
oficinas na área artística e ambiental dirigidas a famílias com vista a  
comemorar a época natalícia. Entre as 10h00 e as 17h00, sábado e domingo, 
a participação é gratuita e a diversão garantida com experiências e apren-
dizagens várias!

Em 2015 propomos ainda retomar a programação de artes performativas 
para público infantil e familiar, apresentando uma peça de dança, cujo uni-
verso poético se enquadra no espírito da época e também no contexto da 
coleção do Museu de Serralves, já que “Miraginava”, a peça que propomos 
apresentar neste contexto, tem como ponto de partida a obra de Lourdes 
Castro.

dia internaCional dos museus
Para comemorar este dia, o Serviço Educativo propõe ampliar a oferta de 
visitas guiadas no próprio dia e oferecer ao público, no domingo seguinte, 
a possibilidade de frequentar uma oficina livre, vocacionada para crianças, 
jovens e famílias.

noite euroPeia dos morCeGos
Quando se fala em morcegos muitos serão os que os associam a imagens 
do mal e do desconhecido. Porém, ao espreitarmos para o seu mundo des-
cobrimos uma realidade muito diferente. Os morcegos são essenciais para 
a preservação do equilíbrio dos ecossistemas, sendo grandes amigos dos 
agricultores e de vários setores da economia, enquanto nos vão fornecen-
do uma grande ajuda no tratamento de várias doenças e no desenvolvi-
mento de novos medicamentos.

Através de uma conversa e de Percursos noturnos, vamos perceber porque 
os morcegos são nossos amigos!

ComemoraçÕes esPeCiais

NOITE INTERNACIONAL DOS MUSEUS

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

JORNADAS DO PATRIMÓNIO

ComemoraçÕes Para todos
No âmbito do programa “Famílias em Serralves”, estão previstas ativida-
des de celebração de Dias Temáticos, que representam bons motivos para 
uma manhã bem passada em Serralves, onde oficinas e percursos dirigidos 
a todos, desde os mais miúdos aos mais graúdos, divertem, desenvolvem a 
criatividade e procuram comunicar novas práticas e perspetivas.

CarnaVal
FEV 2015

dia do Pai 
MAR 2015

dia internaCional do liVro inFantil 
ABR 2015
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dia da mãe 
MAI 2015

dia mundial das FamÍlias 
MAI 2015

dia internaCional da BiodiVersidade 
MAI 2015

dia mundial dos aVós 
JUL 2015

dia internaCional da eduCação 
SET 2015

dia mundial das massas 
OUT 2015

quintA de serrAlves/sABer fAZer

O Serviço Educativo, em estreita relação com a Direção do Parque, encon-
tra-se a desenvolver um plano ambicioso de promoção, divulgação e am-
pliação do potencial programático e de lazer da Quinta de Serralves. Este 
projeto contribuirá definitivamente para afirmar a Quinta como um pólo 
da Fundação com identidade própria, capaz de gerar dinâmica, públicos e 
receitas. Neste sentido, 2015 será o ano dos primeiros trabalhos e ensaios 
de programação.

saBer FaZer
Neste momento, e especificamente no nosso país, a manufatura é percebi-
da de forma polarizada, pertencendo ou à esfera da grande escala indus-
trial ou ao artesão que perpetua um trabalho sem outro valor que não o 
patrimonial.

No entanto, desde o artesanal até ao semi-industrial, a manufatura em pe-
quena e média-escala traz consigo um conjunto de especificidades que, 
embora não lhe permitam substituir a produção industrial, a colocam 
numa posição distinta e com vantagens competitivas também distintas. As 
vantagens, essas, são de ordem económica, ambiental e social.

O programa Saber Fazer propõe-se abordar esta temática de forma a tor-
nar a informação acessível, apetecível e experimentável, já que o foco é um 
público generalista que, em muitos casos, irá entrar em contacto com esta 
realidade pela primeira vez. 

Para o desenvolvimento do tema, é proposto usar as fibras têxteis como 
mote, já que, além de estarem intimamente ligadas a duas áreas de desen-
volvimento estratégico (agricultura e manufatura), sendo também mate-
riais omnipresentes no nosso dia-dia, serão facilmente reconhecidos pelo 
público em geral, gerando recetividade.

Assim, o desenvolvimento das fibras têxteis em Serralves será usado como 
mote para diversas atividades a decorrer ao longo do ano, sincronizadas 
com os ritmos naturais do ciclo das fibras trabalhadas quando necessário. 
Duas fibras serão trabalhadas de forma mais completa: a lã e o linho, en-
quanto outras duas fibras, o algodão ou o cânhamo e a seda, serão traba-
lhadas de forma mais experimental.
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Com fim último a médio prazo, para além de suportar a discussão nesta 
área e as atividades para vários públicos, o objetivo seria desenvolver e 
processar as fibras com qualidade, produzindo-se um produto válido para 
o mercado em eventual articulação com a Direção Comercial e de Desen-
volvimento de Serralves.

No ano de 2015 serão criadas as condições, semeadas pela primeira vez 
as plantas, instalado um módulo de criação de bichos-da-seda e ampliado 
o rebanho de ovelhas da Fundação. Serão ainda realizados os contactos e 
parcerias-chave para a captação de know-how para o processamento das 
fibras. Todo o processo neste 1º ano será acompanhado e registado, em 
fotografia e papel, editando-se no final do ano um conjunto de 5 dossiers 
pedagógicos sobre os ciclos e suas técnicas, a disponibilizar online gratui-
tamente.

É objetivo do Serviço Educativo, após a instalação das condições base em 
2015, passar a oferecer regularmente a partir de 2016 oficinas práticas de 
experimentação livre, orientadas por profissionais com vasta experiência 
nas várias áreas, oferecendo aos vários públicos um primeiro contacto e 
a aprendizagem de algumas técnicas de manufatura de pequena escala.

Cabana de Milho,  

Quinta de Serralves
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Pessoas Portadoras  
de deFiCiÊnCia
Serralves tem vindo a aprofundar a ligação com instituições vocacionadas 
para o acompanhamento de grupos com necessidades especiais/portadores 
de deficiência, através da organização de programas contínuos, com perio-
dicidade semanal ou mensal, permitindo assim a descoberta do património 
da Fundação.

As propostas são adequadas às características dos grupos, tendo por obje-
tivo despertar atitudes relacionais, desenvolver a autonomia, a capacidade 
de concretização, sempre em colaboração com os respetivos técnicos.

proGrAmA sentidos em AçÃo

Entre o movimento, a música, a pintura, e a construção tridimensional, este 
programa de atividades desenvolve-se em várias sessões, no Museu e no 
Parque de Serralves. Pretende-se explorar uma diversidade de suportes, 
materiais e processos criativos, de forma dinâmica e dialogada.

proGrAmA CiÊnCiA pArA todos

Através da realização de experiências simples e do contacto com a Natu-
reza, pretende-se criar momentos de partilha em grupo, fomentar a obser-
vação e a curiosidade e possibilitar a manipulação de materiais e objetos 
próprios das Ciências. O programa oferece sessões temáticas mensais, 
cada uma vocacionada para uma área diferente, que possibilitam assim 
uma flexibilidade de explorações por parte dos grupos.
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inClusão soCial
A natureza e o alcance da função educativa dos museus, parques e outros 
espaços de intervenção cultural têm mudado e crescido significativamente 
nos últimos anos, tendo estes vindo a assumir cada vez mais um papel e 
uma responsabilidade no sentido de promover a inclusão social. É nossa 
convicção que Serralves é um espaço para todos, pelo que é fundamen-
tal reunir esforços no sentido de identificar e eliminar as barreiras físicas, 
emocionais, comportamentais, financeiras, que possam existir e que exclu-
am o acesso de muitos grupos a atividades de índole cultural. 

Sendo a Fundação de Serralves uma instituição de utilidade pública atenta 
aos desafios que, em cada momento, se colocam à própria sociedade, é 
nossa prioridade contribuir para a integração de crianças, jovens e adultos 
em situação de desfavorecimento social, através de parcerias com institui-
ções vocacionadas para o apoio e acompanhamento destes grupos, numa 
estratégia que assenta em ações pedagogicamente orientadas e de longo 
prazo.

O trabalho já desenvolvido e a desenvolver enquadra-se numa estratégia 
de inclusão e ampliação de públicos, assumindo-se como eixo de interven-
ção prioritário na ação da Fundação de Serralves.

projeto metAs – esColHAs 

A Fundação é parceira, através do seu Serviço Educativo no projeto ME-
TAS, coordenado pela ADILO, com o apoio do programa ESCOLHAS, que 
visa a oferta cultural a crianças e jovens, oriundas dos bairros sociais do 
Aleixo e da Pasteleira. Anualmente são desenvolvidos Laboratórios de Ar-
tes e Laboratórios de Ambiente com os jovens, bem como oferecida a pos-
sibilidade de participação gratuita dos alunos das EB/JI da Pasteleira, EB1/
JI Lordelo do ouro e EB1/JI Condominhas em oficinas de artes e ambiente.

AGrupAmento vertiCAl de esColAs 
dr. leonArdo CoimBrA filHo

O Serviço Educativo tem vindo a manter uma relação de proximidade com 
o agrupamento referido, identificado pelo Observatório para a Segurança 
Escolar como Território TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Priori-
tária). O envolvimento tem passado pela integração dos alunos - crianças 
e jovens em risco de insucesso e abandono escolar, oriundos dos bairros 
sociais próximos de Serralves - em oficinas gratuitas, pelo desenho de pro-
jetos específicos com os professores e pela consultoria técnica informal 
para os jardins da EB2/3. 

Programa Os Sentidos do Meu 

Corpo em Ação, Projeto Porto de 

Crianças, 2013

(página seguinte)
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terrA dos sonHos

A Terra dos Sonhos é uma IPSS gerida numa ótica de empresa com fins 
sociais que pretende oferecer a possibilidade a crianças com doenças termi-
nais de viverem um sonho seu. Também fazem acompanhamento a crianças 
com doenças crónicas. Têm acordos com Maria Pia, Sto. António e IPO Porto. 
O Serviço Educativo encontra-se disponível para, caso a caso, organizar ati-
vidades adaptadas aos objetivos em questão, sempre que possível.

estABeleCimento prisionAl  
de vAle do sousA

Este estabelecimento constitui-se enquanto extensão à cadeia de Paços de 
Ferreira, albergando cerca de 400 pessoas, com penas de reclusão de 1 a 25 
anos (média 6-10 anos). Têm por objetivo dinamizar atividades com carácter 
formativo para a sua população em regime fechado no estabelecimento pri-
sional. Encontra-se em equação a possibilidade de parceria.

Programa Os Sentidos do Meu 

Corpo em Ação, Projeto Porto de 

Crianças, 2014
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HospitAl de sÃo joÃo
Programa de sete a oito sessões de trabalho em oficina e de visitas guiadas 
à exposição com um grupo de adultos da secção de psiquiatria do Hospital 
de São João.

leiturA furiosA

Promovida pela Association Cardan, esta iniciativa acontece todos os anos, 
em Maio, na cidade industrial de Amiens (Norte da França). Foi-nos trazi-
da pelo Luiz Rosas e pela Eduarda Dionísio. Tem acontecido também em 
Lisboa (Centro Mário Dionísio), em Beja e no Porto. Envolve pessoas que 
escrevem, pessoas que desenham e pessoas zangadas com a leitura. Num 
último momento envolve todos quantos queiram participar na festa de ler 
e escutar o que foi escrito (Maison de la Culture d’Amiens, Casa da Achada, 
Museu de Serralves, Biblioteca de Beja).

quAlifiCAr pArA inCluir

A Qualificar para Incluir pretende enquadrar crianças e jovens, originárias 
de famílias que acompanham no âmbito de um protocolo com a Seguran-
ça Social, num programa cultural e artístico consistente ao longo do ano 
letivo de 2014-2015. O investimento no sucesso escolar e educativo é um 
ponto forte do trabalho desta instituição, sendo fundamental a criação de 
parcerias que contribuam para ampliar as oportunidades de qualificação 
escolar e social das referidas crianças e jovens. 

No presente ano letivo, o Serviço Educativo receberá alguns grupos em 
atividades do programa regular de atividades para escolas, fomentando 
uma participação continua nas ações desenvolvidas.

CruZ vermelHA portuGuesA

No ano 2015 o Serviço Educativo irá desenvolver um programa de visitas 
e oficinas mensais destinadas aos utentes da Casa Abrigo, uma casa de 
acolhimento para mulheres, acompanhadas dos seus filhos, vítimas de vio-
lência doméstica.
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ColaBoraçÕes, ProtoColos  
e outras ParCerias

projetos em pArCeriA Com outrAs 
instituições

Projetos no âmbito da educação não formal desenvolvidos em parcerias 
com outras instituições. 

CÂmara muniCiPal do Porto
Dando continuidade a uma estimulante parceira que contribui para apro-
fundar, de uma forma consistente e prolongada no tempo, a relação entre a 
Fundação de Serralves e a comunidade civil da cidade do Porto, no ano de 
2014, a Fundação de Serralves e a Câmara Municipal do Porto renovaram 
um importante protocolo de colaboração. Ao abrigo deste protocolo, para 
além dos projetos escolares realizados em parceria com o Pelouro da Edu-
cação desta autarquia, no âmbito dos programas Municipais “Porto a Ler” 
e “Porto de Crianças” e já mencionados no âmbito do público “Escolas“ 
deste plano de atividades, este ano serão ativados os seguintes projetos: 
Intergeracional, Artesanato Urbano, Projeto Horta Social do Centro Juvenil 
de Campanhã e o Projeto “Horta da Oliveira”. 

 
interGeraCional 
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Fundação 
Porto Social e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, o projeto 
intergeracional TENHO 25 ANOS envolve um grupo de adolescentes do 
Centro António Cândido e um grupo de adultos na terceira idade que fre-
quentam o Lar do Santíssimo Sacramento. Concebido e orientado por Cris-
tina Camargo e Ivone Almeida, com a coordenação do Serviço Educativo 
de Serralves e a consultoria de Elvira Leite, o projeto partiu da convicção 
de que a interação entre as diferentes gerações é um fator fundamental no 
crescimento equilibrado de adolescentes e jovens, bem como na promoção 
de um envelhecimento ativo, saudável e participante a todos os níveis, afe-
tivo, relacional e cognitivo. A designação TENHO 25 ANOS denota o objeti-
vo de, entrecruzando passado e futuro, aproximar os grupos em presença 
e entre todos estabelecer um elo de ligação. Nas instalações das institui-
ções envolvidas e nos espaços de Serralves são desenvolvidas atividades e 
encontros fomentadores de uma relação harmoniosa marcada pela apren-
dizagem comum e a partilha de experiências. A experiência acumulada du-
rante os últimos três anos permite já avaliar de forma muito positiva a sua 
importância em termos educacionais, sociais e de empoderamento, tanto 
das instituições, como de cada pessoa envolvida neste projeto. 

 
artesanato urBano
Resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto/Fundação 
Porto Social e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, este progra-
ma tem como objetivo proporcionar aos monitores de mais de 26 institui-
ções de cariz social uma sensibilização para a estética contemporânea e, 
em simultâneo, a transmissão de conhecimentos sobre técnicas especifi-
cas de artesanato contemporâneo. Para o cumprimento deste objetivo a 
Fundação de Serralves convida artesãos experientes e conceituados para, 
ao longo de um ano, trabalharem em estreita colaboração com os moni-
tores dos centros sociais da Fundação Porto Social. A primeira fase deste 
projeto encontra-se em avaliação, tendo em vista a configuração do traba-
lho a desenvolver no ano 2015.

Escultura de Alberto Carneiro, 

Ser Árvore e Arte, 2000-2002

(páginas anteriores)
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ProJeto horta soCial do Centro JuVenil de CamPanhã
O projeto “Quinta do Centro Juvenil de Campanhã” nasce da vontade e 
empenho da Câmara Municipal do Porto/Fundação Porto Social (CMP-
FPS), da Fundação de Serralves (FS) e de um conjunto de parceiros que, 
em diálogo estreito, entenderam desenvolver e implementar um conjunto 
de iniciativas e intervenções conducentes à valorização de um espaço de 
elevado potencial, mas atualmente sub explorado, pertencente ao Centro 
Juvenil de Campanhã (CJC), instituição que presta apoio social a crianças 
e jovens e que constitui a entidade alvo da presente iniciativa. 

A CMP-FPS e a FS assumem-se enquanto entidades promotoras do projeto 
com responsabilidades, respetivamente, ao nível da articulação com as vá-
rias instituições que prestam apoio social e da gestão global do projeto/ar-
ticulação da intervenção educativa. Os parceiros, a Escola Superior Agrária 
de Coimbra (ESAC) e a Associação de Engenharia para o Desenvolvimento e 
Assistência Humanitária (EpDAH) garantem respetivamente o apoio técnico 
e científico para a produção vegetal e animal e a consultoria técnica em en-
genharia, bem como a colaboração voluntária direta de membros em ações 
práticas no terreno, em vertentes variadas.

 
ProJeto “horta da oliVeira” 
“Horta da Oliveira” é um projeto que visa a criação de hortas solidárias 
para famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social num terreno 
municipal desocupado e situado no meio dos bairros sociais na Freguesia 
de Campanhã. Integrará ainda uma horta acessível para famílias com pes-
soas com deficiência e uma horta pedagógica para a Escola do Falcão.

Os beneficiários deste projeto poderão produzir alimentos de elevada qua-
lidade que contribuirão para o reforço do rendimento familiar. Poderão 
ainda partilhar momentos de lazer e convívio num espaço harmonioso, 
multifuncional e ambientalmente equilibrado, o que contribuirá para a in-
tegração dessas pessoas pertencentes às franjas mais desfavorecidas da 
sociedade urbana.

O projeto será desenvolvido pelo Município do Porto em articulação com a 
Fundação de Serralves e com a participação de voluntários e de diversos 
parceiros locais, o que será relevante, não só para conseguir um bom en-
trosamento com a comunidade, como também para assegurar a continui-
dade e sustentabilidade do projeto.

 
aCademia uBuntu/instituto Padre antónio Vieira
A Academia Ubuntu é um projeto de capacitação de jovens com elevado 
potencial de liderança em contextos de exclusão social. O programa de-
senvolve-se a partir do Ubuntu, um conceito africano que significa “Eu sou 
porque Tu és”, a partir do qual é possível traçar um percurso de formação 
para uma Liderança Servidora. A Fundação de Serralves estabeleceu, em 
relação com o Serviço Educativo, um protocolo de colaboração com esta 
Academia que se tem vindo a desenvolver desde o início de 2013.

 
rotas dos museus
Os museus da cidade do Porto têm um enorme potencial enquanto espa-
ços de encontro, aprendizagem e descoberta. Se há já um hábito bastante 
alicerçado, por parte dos grupos escolares, em visitarem os museus de 
forma continuada, da parte de adultos da cidade está menos sedimenta-
do o hábito de uma participação continuada em projetos com os museus. 
Pese embora as visitas pontuais sejam válidas e de interesse, procura-se 
neste projeto alimentar um tipo de visitas integradas em projetos, que crie 
realmente uma relação de continuidade entre as instituições e os seus pú-
blicos.
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Procura-se através das Rotas dos Museus convidar todos os grupos de 
adultos da cidade a conhecer melhor a cidade, os seus museus, e desco-
brirem que o museu pode ser um espaço de aprendizagem e de encontro 
consigo mesmo, com os outros e com a cidade.

arte, meio amBiente e esPiritualidade
O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de Navarra deverá inau-
gurar em 2015. O Serviço Educativo foi contactado por 2 professores inves-
tigadores da Universidade no sentido de ser estabelecida uma relação de 
partilha de informação e reflexão, com vista a futura programação conjun-
ta no âmbito das temáticas referidas. É objetivo do Museu de AC de Navar-
ra a organização de um Congresso internacional subordinado a este tema, 
devendo o Serviço Educativo acompanhar o seu desenho e possivelmente 
realizar também um apresentação no âmbito do mesmo.

ParQue do BuçaQuinho – CÂmara muniCiPal de oVar
Partilha de conhecimento com as áreas do ambiente e educação da CM 
com vista a apoiar o desenho do modelo de gestão e do programa de edu-
cação ambiental do Parque do Buçaquinho. São realizadas ações de for-
mação teórico-práticas em Serralves e no Buçaquinho. Neste último, são 
ainda orientadas atividades pela equipa de monitores do Serviço Educativo 
da Fundação, com vista ao complemento da formação e partilha de experi-
ências e à animação do espaço.

rede PortuGuesa de aGriCultura urBana e PeriurBana
A Fundação integra, através do trabalho do Serviço Educativo, esta rede cria-
da em 2011 que pretende constituir-se enquanto organização aberta, inclusiva, 
de carácter flexível e horizontal, agregando atores institucionais de diferentes 
níveis e de natureza diversa. A criação desta Rede teve como objetivo princi-
pal a promoção do debate e a troca de experiências em torno do desenvolvi-
mento sustentável da agricultura urbana e peri-urbana em Portugal. 

Cost – urBan aGriCulture euroPe
A agricultura urbana (AU) pode desempenhar um papel fundamental para 
resolver dois desafios com que a sociedade contemporânea se confronta: 
a crescente urbanização e a segurança alimentar. Pode constituir uma fer-
ramenta para apoiar o desenvolvimento urbano sustentável resiliente atra-
vés da criação de paisagens urbanas multifuncionais. Esta Ação foi cria-
da com a consciência da necessidade de se desenvolver uma abordagem 
Europeia específica, capaz de integrar as suas especificidades únicas e o 
papel da Política Agrícola Comum (PAC). A Fundação participa nesta rede 
de especialistas internacionais, cuja mobilidade é financiada integralmente 
pelo COST, ao nível do intercâmbio de experiências, através dos projetos 
de hortas sociais desenvolvidos pelo Serviço Educativo em parceria com a 
Escola Superior Agrária de Coimbra.

Festa do Ambiente, 2012

(página seguinte)
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ColaBoração Com autarQuias Fundadoras 
Desenvolvimento e implementação de programas educativos (em particu-
lar, visitas guiadas e oficinas) e de ações de formação destinadas a técni-
cos de museus, bibliotecas, entre outros serviços municipais, no âmbito 
das parcerias estabelecidas com autarquias. 

Cre.Porto - Centro reGional de eXCelÊnCia  
em eduCação Para o desenVolVimento sustentÁVel  
da Área metroPolitana do Porto
O cre.porto tem como principal objetivo aumentar a qualidade e articu-
lação dos protagonistas, das iniciativas e dos equipamentos de educação 
ambiental da região e desenvolver ferramentas para a implementação e 
boa condução de projetos de Educação para o Desenvolvimento Susten-
tável. O Serviço Educativo da Fundação de Serralves é um dos membros 
deste projeto desde a sua criação, em Abril de 2009.

Este Centro integra agora a rede internacional de Centros Regionais de Ex-
celência (CRE), constituída por 61 Centros que estão distribuídos por todos 
os continentes e que têm como meta principal atingir os objetivos da Dé-
cada das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
(2005-2014).

relACionAmento Com meCenAs

Em articulação com a Direção Comercial e de Desenvolvimento, e dentro 
do leque de atividades desenvolvidas pelo SE, disponibilizamos programas 
que possam conduzir os nossos mecenas e os seus colaboradores a um 
maior envolvimento com a programação de Serralves. Estes programas 
serão construídos em articulação com as necessidades específicas dos 
nossos mecenas e poderão incluir visitas guiadas exclusivas para mecenas 
e seus colaboradores (incidindo tanto sobre a programação expositiva - 
parque e museu - como sobre o património arquitetónico), seminários de 
sensibilização à arte contemporânea e outras atividades a propor pontu-
almente.

dias das massas/Cerealis – milaneZa

natal em serralVes/Cerealis – milaneZa e naional

oPen daY soVena
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pArCeriAs Com universidAdes  
e Centros de investiGAçÃo

O Serviço Educativo conta com a colaboração de universidade e centros de 
investigação protocolados com Serralves. Esta colaboração desenvolve-se 
a três níveis:

•  suporte técnico-científico ao desenho de conteúdos e validação de 
dados gerados nos programas educativos;

•  participação em ações de formação e acolhimento de projetos de 
investigação;

•  colaboração em grupos de trabalho e investigação.

suPorte tÉCniCo-CientÍFiCo
CIBIO/InBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 
Genéticos do ICETA (Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias  
e Agro-Alimentares)/Universidade do Porto
AEPGA - Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino
ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
Projeto ENEAS da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
LPN - Liga para a Proteção da Natureza
TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal
Quercus
AMIBA – Associação de Criadores de Bovinos da Raça Barrosã
Apisantos, Artur José Sousa Santos
Universidade do Porto
Universidade Católica - Escola das Artes

ColaBoraçÕes em Fase de estudo/FormaliZação
EpDAH - Associação Engenharia para o Desenvolvimento  
e Assistência Humanitária 
Escola de Equitação do Centro Hípico do Porto e Matosinhos
UPTEC- Pólo das indústrias criativas da Universidade do Porto
Instituto de História de Arte - Universidade Nova de Lisboa
Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS)/Curso Dou-
toral em Educação Artística (DEA)
And_Lab - Centro de Investigação Artística e Criatividade Científica.
Faculdade de Arquitetura – UP

PartiCiPação em Formação e aColhimento de ProJetos

módulos de Formação
Parcerias informais com várias universidades no âmbito da colaboração 
em formações pontuais e módulos de mestrado, nas áreas da arte contem-
porânea, educação e ciências do ambiente. 
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estÁGios
Acolhimento de estagiários com vista a possibilitar aos jovens a aquisição 
de experiências profissionais e a partilha de conhecimentos no âmbito de 
ação da Fundação de Serralves. 

Estágios previstos: Escola Superior Educação do Instituto Politécnico do 
Porto

doutoramentos
O Serviço Educativo constitui-se como um caso especial de estudo, reves-
tindo-se de características únicas pela Missão que reafirma e imprime nas 
suas atividades, no âmbito da Arte, do Ambiente e da Arquitetura.

Anualmente são recebidas inúmeras solicitações por parte de investigado-
res, docentes e doutorandos para melhor conhecerem as áreas de atuação 
do Serviço Educativo, através do estudo crítico de modelos, metodologias 
e práticas, contribuindo para a fundamentação científica e problematiza-
ção dos estudos sobre museus. É com agrado que estas colaborações são 
acolhidas, por se considerar uma mais valia para ambas as partes a promo-
ção do conhecimento e avaliação dos resultados, bem como a consecução 
dos objetivos definidos para as atividades desenvolvidas.

Em 2015, o Serviço Educativo colaborará nos seguintes Doutoramentos:

•  Doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências - Especialização 
em Divulgação das Ciências, Avaliação dos programas e dos projetos 
de Comunicação e Educação Ambiental do Serviço Educativo - Ambi-
ente da Fundação de Serralves (1988-2012), FCUP/ICS-UL, Universi-
dades do Porto e de Lisboa. 

•  Ana Carmen Palhares Ferreira 
Doutoramento em Estudos Culturais, Universidades do Minho e de Aveiro
Título: O Papel Social das Ações Educativas em Arte Contemporânea: 
um estudo de caso nos Museus de Serralves (MACS), Portugal e Mu-
seu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), Brasil.
Orientadores: Professor Dr. Moisés Martins e Professora Dra. Madale-
na Oliveira

•  Júlia Rocha Pinto 
Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes - Doutoramento em 
Educação Artística
Título provisório da tese: Do pensar sobre a mediação cultural - Prep-
osições reflexivas da educação em museus de arte
Orientadora: Alice Semedo, Faculdade de Letras, Universidade do Porto
Co-orientadora: Rejane Galvão Coutinho, Instituto de Artes, Universi-
dade Estadual Paulista

•  Joana Mendonça 
Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes -  
Doutoramento em Educação Artística
Título: The imaginary life of a necessary museum
Orientadoras: Nora Sternfeld, Aalto Academy, Finland; Catarina S. 
Martins, FBAUP

Bioblitz Serralves 2014 

(página anterior)
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•  Lígia Lima 
Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes -  
Doutoramento em Educação Artística
Título provisório: Arte entre Espaços — Aprendizagens entre contextos 
de escola e contextos de arte - Pontes com Museus e projetos com 
artistas — Atualidade e (dês)construção de mitos.
Orientadores: José Carlos de Paiva, FBAUP e Emily Pringle, Coordena-
dora do Serviço Educativo da Tate Modern Gallery, London

•  Rita Rocha – Universidade do Porto e Universidade Nova de Lisboa 
- Doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências - Especialização 
em Divulgação das Ciências 
Título: Avaliação dos programas e dos projetos de Comunicação e 
Educação Ambiental do Serviço Educativo - Ambiente da Fundação de 
Serralves (1988-2012)
Orientadores: Teresa Andresen (UP), Ana Delicado (UNL)

ColaBoração em ProJetos de inVestiGação  
e GruPos de traBalho
Projeto de investigação-ação “Museus da Cidade do Porto: desafios para a 
construção de territórios”

Projeto CMP_Educação: Grupo de trabalho Oferta educativa/Formativa, 
integrado no Projeto Educativo Municipal da Câmara Municipal do Porto.
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suPortes eduCatiVos e 
PuBliCaçÕes

interpretAçÃo  
e suportes diGitAis - Artes

Em 2015 o Serviço Educativo pretende desenvolver a produção de material 
interpretativo, dando continuidade a alguns suportes interpretativos cria-
dos no ano de 2014 e desenvolvendo outros suportes:

Folha de FamÍlias
Conceção, para cada exposição das galerias do museu, de uma folha de 
exercícios que estimulam a visita em família e a exploração das obras apre-
sentadas. Esta folha de famílias é concebida por uma ilustradora que, de 
forma lúdica e informada, propõe percursos, perspetivas e coloca questões 
sobre as obras apresentadas. Disponível na receção do Museu, junto dos 
roteiros.

dossiers PedaGóGiCos 

1. Conceção de dossiers pedagógicos sobre a arquitetura da Funda-
ção de serralves:

•  O Museu de Serralves

•  A Casa de Serralves

•  A Arquitetura Paisagista em Serralves

2. Planeamento de um dossier pedagógico sobre Questões de arte 
Contemporânea

3. dossiers pedagógicos para um conjunto de exposições seleciona-
das da programação do museu de serralves para 2015.

Público-alvo: Professores e outros pedagogos, profissionais de serviços 
educativos.

BloGue
Construção de um blogue dedicado à educação artística no Museu de Ser-
ralves. Objetivos: arquivo vivo, divulgação, aproximarmo-nos da dinâmica 
da comunicação virtual; alcançar outros tipos de públicos.

Visitas multimÉdia
Conceção, juntamente com a Assessoria de Imprensa, departamento responsá-
vel pela produção técnica, de visitas multimédia e de aplicações móveis (para 
tablets e telemóveis), a disponibilizar ao visitante individual através da nossa 
página internet ou através dos tablets disponíveis no museu.
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audioGuias
Conceção de visitas áudio focadas na dimensão arquitetónica da Fundação 
de Serralves - O Museu de Serralves; A Casa de Serralves; A Arquitetura 
Paisagista em Serralves - a disponibilizar ao visitante individual através de 
equipamento disponível no museu.

Videos PedaGóGiCos
Conceção, juntamente com a Assessoria de Imprensa, departamento res-
ponsável pela produção técnica, de vídeos pedagógicos de introdução às 
exposições patentes no museu e com conteúdos relacionados com as ativi-
dades do Serviço Educativo.

PuBliCaçÕes

CAdernos
Publicação concebida a partir da programação realizada durante o ano de 
2015, com os objetivos de possibilitar a reflexão e a disseminação das ati-
vidades desenvolvidas.

Público-alvo: público em geral, estudantes, público interessado nas temáti-
cas subjacentes à prática artística contemporânea.

puBliCAçÃo projeto AnuAl Com esColAs
Publicação final relativa ao Projeto Anual com Escolas, este ano sob o tema 
“Construções em Trânsito”.

Público-alvo: Professores e outros pedagogos, estudantes, profissionais de 
serviços educativos.

BroCHurAs e fiCHAs informAtivAs  
dAs AtividAdes do serviço eduCAtivo
(suporte papel e online)

suportes eduCAtivos - AmBiente

dossiers PedaGóGiCos/saBer FaZer
Em 2015 o Serviço Educativo pretende dotar a Quinta de Serralves com 
os meios técnicos e humanos para a realização de modo permanente dos 
ciclos de produção de duas fibras têxteis – a lã e o linho, e a condução de 
experiências-piloto para produção de outras duas fibras têxteis experimen-
tação – o algodão ou o cânhamo e a seda). O projeto desenvolve-se em am-
biente urbano, questionando a noção de que este tipo de atividade é pró-
pria de zonas rurais e tempos idos, e será uma iniciativa de investigação/
ação para verificar a pertinência e valor da prática destas atividades para o 
futuro. A investigação, orientada por diversos profissionais das respetivas 
áreas, será documentada detalhadamente ao longo do ano, e a informa-
ção recolhida será trabalhada para produzir diversos materiais educativos, 
destinados a serem disponibilizados gratuitamente ao público em formato 
digital. Propõe-se, assim, a realização dos seguintes objetos educativos:
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1. Ciclo da lã: da criação da ovelha com o propósito da produção de lã, pas-
sando pela tosquia e seleção da lã, até à obtenção da fibra final. 

2. Lãs autóctones – características e usos recomendados. Análise e Docu-
mentação das características e usos recomendados para as diferentes lãs 
provenientes das raças de ovelhas autóctones nacionais: o objetivo é criar 
um documento que, ao sistematizar e tornar a informação acessível ao 
público, dê a conhecer o potencial da lã nacional.

3. Ciclo do Linho: do cultivo do linho até à obtenção da fibra.

4. Cultivo e Processamento do Algodão ou Cânhamo: do cultivo do algodão 
até à obtenção da fibra.

5. Ciclo da Seda: da criação do bicho-da-seda até à obtenção da fibra.

JoGo “torre da BiodiVersidade”
A TORRE DA BIODIVERSIDADE é um jogo de tabuleiro, que alia estratégia, 
destreza e conhecimento, promovendo os valores naturais do Parque de 
Serralves. Plantas, líquenes, cogumelos, répteis, anfíbios, invertebrados, 
aves, mamíferos, num jogo construído peça a peça, relacionando as espé-
cies e os grupos a que pertencem. Adequado a diferentes faixas etárias, 
os conteúdos científicos serão produzidos pelos investigadores residentes 
(CIBIO/InBIO), numa parceria com uma equipa de design e equipamento, 
permitindo o uso do jogo nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelo 
Serviço Educativo, e a possibilidade de comercialização por parte da Fun-
dação de Serralves. A inovação do produto associa-se à temática proposta 
(o primeiro sobre a biodiversidade do Parque), ao perfil gráfico sugerido 
(ilustração de carácter científico) e à materialidade em estudo (cortiça), 
posicionando-se como um objeto claramente diferenciador, na oferta de 
conteúdos de cariz didático existente no mercado. Refira-se ainda a possi-
bilidade de adaptação a outros formatos e escalas, destacando-se uma ver-
são de grandes dimensões a usar nos eventos promovidos pela Fundação 
– que constituirá a 1ª versão do Jogo a ser construída e testada em 2015 
- ou como aplicação mobile futura com diferentes níveis de dificuldade.
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Ciclo de Conferências 

O Estado das Coisas/As Coisas do Estado, 

Educar em Tempos de Crise, 2014

(páginas anteriores)
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reFleXão crÍtica sobre a 
sociedade contemporânea

Ao levar a efeito uma 
programação que promova a 
reflexão sobre o contemporâneo, 
a fundação de serralves 
pretende cumprir uma vertente 
da sua missão, assumindo-se 
como um centro de debate sobre 
a sociedade contemporânea e o 
ambiente, com uma projeção não 
só nacional como marcadamente 
internacional.

ConferÊnCiAs,  
seminários e deBAtes

CiClo de ConFerÊnCias arte, CrÍtiCa e Criação de Valor 
informação na página 84  
(Educação — Programas Públicos Artes) 

ConFerÊnCia internaCional  
“indÚstria, ProGresso e PaisaGem”  
informação na página 99  
(Ambiente, Ecologia e Paisagem)

Casual ConFerenCes 
informação na página 101  
(Ambiente, Ecologia e Paisagem)

ConFerÊnCia internaCional so Bre indÚstrias Criati Vas
informação na pagina 159
(Indústrias Criativas)

seminÁrio Voluntariado Cultural
informação na pagina 194
(Atividades de Suporte — Programa de Voluntariado) 
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ConFerÊnCia “emas e a Cultura de amBiente” 
informação na página 202 
(Atividades de Suporte — Certificações)

a Cultura Como o 4º Pilar da sustentaBilidade 
informação na página 202 
(Atividades de Suporte — Certificações)

Jornadas aeP/serralVes – 6ª edição 

Como acontece desde a primeira edição, em 2010, a iniciativa “Jornadas 
EAP/Serralves Portugal em 2020” voltará a decorrer na Fundação de Ser-
ralves, onde se poderão fazer ouvir importantes reflexões e testemunhos 
de decisores institucionais, empresários e gestores, portugueses e estran-
geiros, que são protagonistas da globalização da economia e do conheci-
mento. Este encontro é já uma paragem obrigatória para a reflexão sobre 
o posicionamento de Portugal no mundo globalizado, integrando as expe-
riências e visões de figuras relevantes nas mais diversas áreas do nosso 
conhecimento.

CluBe de leiturA e ofiCinA de esCritA 
- os prAZeres e os diAs 

mÁrio ClÁudio
O próximo ciclo de sessões pretende colocar os intervenientes em con-
tacto direto, não apenas com o património artístico, mas também com os 
espaços naturais da Fundação de Serralves. Utilizando-se os jardins, as ins-
talações agrícolas e pecuárias, e a própria casa de chá, uma certa dimen-
são de espetáculo envolverá os antigos e novos participantes, recebidos 
pelo escritor Mário Cláudio. A atividade termina com uma cerimónia do 
chá japonesa.
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Espetáculo Deliquescent, 

de Jesse Osborne-Lanthier 

& Sabrina Ratté

(páginas anteriores)
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indÚstrias criativas

A Fundação propõe-se continuar a 
ser uma referência na abordagem 
às Indústrias Criativas, através da 
reflexão, debate e trendsetting 
sobre assuntos relevantes para o 
setor, bem como da qualificação 
do respetivo ecossistema de 
apoio.

Neste âmbito, a Fundação assumir-se-á como uma plataforma colabora-
tiva, aberta, multidisciplinar e de experimentação de ideias e projetos na 
área da Economia Criativa, liderando processos de promoção e internacio-
nalização nas Indústrias Culturais e Criativas (ICC’s).

A revitalização da ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indús-
trias Criativas, enquanto dinamizador do Cluster das Indústrias Criativas 
será uma das apostas da Fundação, colaborando na sua redefinição es-
tratégica e posicionamento no setor, face ao novo enquadramento legal 
relativo aos Clusters Económicos de Interesse Nacional e aos Clusters com 
Potencial Económico.

A Fundação pretende reforçar o seu papel na dinamização e articulação 
da Economia Criativa ao nível regional, nacional e internacional, atuando 
como um fórum de reflexão e diálogo das ICC’s, apoiando a atividade dos 
diferentes parceiros no domínio das ICC’s, ativando sua intervenção en-
quanto agente do Ecossistema Regional de Inovação, criando e explorando 
novos contextos criativos, dinâmicas territoriais e formação de públicos 
em torno da Arte Contemporânea, da Educação e do Ambiente.

Sendo consensual que a dinamização das ICC’s tem impactos muito signi-
ficativos para o desenvolvimento económico e competitividade, criação de 
emprego, coesão territorial e social e sustentabilidade e, tendo por base a 
experiência e a notoriedade, reconhecidas à Fundação, nacional e interna-
cionalmente, Serralves propõe-se realizar ao longo de 2015 as seguintes 
ações:

Cluster de indÚstrias CriatiVas
Durante o ano de 2015 a Fundação continuará empenhada na consolida-
ção do Cluster de Indústrias Criativas, mantendo-se disponível para o de-
senvolvimento de atividades em conjunto com a ADDICT, para além de se 
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disponibilizar a participar ativa e empenhadamente na reflexão relativa às 
condições e o processo de reconhecimento, bem como aos mecanismos de 
acompanhamento e avaliação de Clusters Económicos de Interesse Nacio-
nal e de Clusters com Potencial Económico.

 
Formação/CaPaCitação
A área da Formação/Capacitação continuará a merecer em 2015 uma par-
ticular relevância.

A Fundação de Serralves propõe-se organizar uma ação de formação para 
agentes culturais, ligados à gestão, programação e comunicação de insti-
tuições e equipamentos culturais, em torno de um dos temas mais desta-
cados e decisivos no âmbito do Programa EUROPA CRIATIVA - Audience 
Development.

 
ComuniCação 
Será consolidada a presença do InSerralves na internet, quer através do 
Facebook, tentando dinamizar cada vez mais este eficaz meio de comuni-
cação, quer através do Microsite específico da InSerralves.

 
netWorkinG
Considerando a importância do trabalho em rede e do estabelecimento 
de parcerias (intra e/ou intersetorial), para a obtenção de ganhos de di-
mensão e de massa crítica essenciais à rentabilização e alavancagem dos 
recursos disponíveis para o apoio aos empreendedores criativos, serão re-
alizados eventos de promoção do empreendedorismo e a participação em 
atividades promovidas por parceiros (ex. conferências, workshops, iniciati-
vas de responsabilidade social, etc) será outro dos objetivos.

 
PrÉmio naCional de indÚstrias CriatiVas 
Terá lugar durante 2015 a sétima edição do evento “Prémio Nacional de 
Indústrias Criativas”, coorganizado com a Unicer/Superbock. Esta nova 
edição apresentará ajustamentos ao seu funcionamento e respetivo pro-
cesso de seleção, na definição dos quais o InSerralves esteve envolvido, 
garantindo igualmente uma participação ativa e empenhada no seu desen-
volvimento.

 
Produtos oriGinais PortuGueses
De forma similar, procurar-se-á reforçar o envolvimento do InSerralves no 
concurso POPs - Produtos Originais Portugueses.
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urBan laB autarQuias
Por fim, Serralves promoverá, mediante termos a acordar com os Muni-
cípios que venham a demonstrar interesse nesse sentido, a realização de 
uma iniciativa inovadora – “Urban Lab Autarquias”, direcionada para a 
promoção do espírito empreendedor e para uma nova forma de gerar e 
apoiar projetos de empreendedorismo criativo, que agregará componen-
tes de geração de ideias, de capacitação empreendedora e de exposição e 
networking das ideias e projetos desenvolvidos pelos participantes.

3 dias
• Criação de Equipas

• Safari Urbano & Design Jam

• Seleção de Ideias

• Protipagem

3 dias
• Modelo de Negócios

• Teste Utilizadores/Clientes

• Propriedade Intelectual

• Marketing & Comunicação

3 semanas
• Exposição dos Materiais recolhidos e dos protótipos desenvolvidos

• Envolvimento da Comunidade & Feedback

urban lab

Fonte: smartvalue

1 dia
• Apresentação/Pitch das ideias 

desenvolvidas

2 eXposição pÚblica

1 oFicina 
de criatividade
urbana

3 WorKsHop 
de imersão 
emreendedora

4 pitcH 
criativo

ConFerÊnCia internaCional soBre indÚstrias CriatiVas
Realização de uma Conferência Internacional de reflexão sobre os novos 
desafios que se colocam às Indústrias Criativas no horizonte EU 2020, con-
cretamente no que respeita ao seu papel como alavanca de inovação e 
internacionalização. Para esta atividade serão estabelecidas parcerias com 
diferentes organizações internacionais que têm vindo a desenvolver proje-
tos e iniciativas inovadoras nas temáticas da inovação urbana; articulação 
das ICs com outros setores de atividade; exploração de novos mercados, 
etc.

Esta conferência, que decorrerá ao longo de 2 dias em março de 2015, 
será realizada em parceria com a ADDICT e a Câmara Municipal do Porto 
e insere-se no âmbito do projeto “Serralves Ecossistema Criativo”, finan-
ciado pelo ON2.
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proJetos  
a desenvolver 

com autarquias
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No desenvolvimento das suas atividades com a Comunidade, a Fundação 
de Serralves tem vindo a aprofundar novas formas de colaboração com Au-
tarquias de todo o País, estabelecendo bem sucedidas parcerias que têm 
permitido o alargamento da rede de acesso e de aproximação das popula-
ções locais à arte e à cultura.

Para 2015 pretende-se continuar e potenciar estas atividades com as Au-
tarquias, desta forma alargando o âmbito geográfico da ação da Fundação, 
numa ótica de descentralização e proximidade. 

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

•  C. M. Funchal
•  C. M. Barcelos
•  C. M. Matosinhos
•  C. M. Oliveira de Azeméis
•  C. M. Ovar
•  C. M. Ponta Delgada
•  C. M. Porto
•  C. M. Póvoa de Varzim
•  C. M. Santa Maria da Feira
•  C. M. Santo Tirso
•  C. M. S. João da Madeira
•  C. M. Viana do Castelo
•  C. M. Vila de Conde
•  C. M. Viseu

Relativamente às quais a Fundação assume o compromisso de realização 
de um conjunto de ações associadas a este Estatuto, mediante acordos 
individuais, específicos com cada uma das autarquias. 

De realçar que uma relação duradoura entre um Município Fundador e 
Serralves apresenta sempre um carácter diferenciador e único, desde logo 
pela sua realidade particular, que permite a criação de um projeto adapta-
do às populações locais, com o objetivo de promoção da cultura contempo-
rânea e da sensibilização ambiental, para além das demais competências 
disponibilizadas por Serralves. 

De referir que a colaboração da Fundação com cada autarquia se rege por 
um Plano de Atividades, de preferência bianual, que é estabelecido con-
juntamente. Para melhor se articularem as relações entre os Municípios 
Fundadores e Serralves, a Fundação envia anualmente a todas as Câmaras 
Fundadoras, um conjunto de possíveis ações expositivas, bem como de-
mais atividades culturais e ambientais, para que a autarquia possa identifi-
car, dentre a referida oferta, quais as mais ajustadas à sua realidade. 
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áreAs de AtuAçÃo

eXPosição anual
Realização de uma exposição anual, pensada e adequada a cada Autarquia, 
com obras da Coleção de Serralves ou de outras Coleções em depósito no 
Museu de Arte Contemporânea.

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

Ainda neste âmbito, sempre que pretendido pela autarquia e desde que 
tenha disponibilidade financeira para o efeito, Serralves encontra-se dispo-
nível para apoiar e contribuir para a edição de uma publicação que acom-
panhe a respetiva ação expositiva e que acautele a sua memória futura.

eduCação
O Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo sensibilizar 
e motivar os diferentes públicos para as temáticas da arte, da arquitetura, 
do ambiente, da paisagem e da cidadania, integrando momentos de for-
mação, de partilha de conhecimentos, emoções e valores, que estimulam 
uma aproximação crítica e criativa à cultura contemporânea, potenciando 
a fruição de um espaço com características singulares. 

É por isso objetivo do Serviço Educativo propor ao público modos de ex-
pandir e aprofundar este contacto, assente em ações pedagogicamente 
orientadas e de longo prazo, que procuram intensificar a relação estabele-
cida com a comunidade e incentivar a criação de hábitos culturais.

Nesse sentido, o Serviço Educativo dinamiza um programa, dirigido à co-
munidade escolar e ao público em geral, o qual oferece como atividades 
centrais as visitas, as oficinas, os cursos e os debates. A criação de parce-
rias ao nível nacional e internacional com entidades que partilham interes-
ses comuns neste âmbito, como é o caso das nossas Câmaras Fundadoras, 
é objetivo central na intervenção do Serviço Educativo.

Com este enquadramento, são as seguintes as ações possíveis realizar con-
juntamente com as nossas Câmaras Fundadoras:

•  Programa complementar às exposições produzidas por Serralves:

•  Ação de Formação - por cada exposição que a Fundação real-
ize no Município, elementos do Serviço Educativo de Serralves, 
devidamente habilitados, deslocam-se à Câmara Fundadora 
e promovem uma ação de formação que visa habilitar os 
técnicos da autarquia e/ou professores das escolas locais a pro-
moverem, por si, visitas e oficinas escolares e a dinamizarem o 
relacionamento com escolas do Município e demais visitantes 
da exposição;

•  Dossiers Pedagógicos - o Serviço Educativo de Serralves cria 
dossiers, dirigidos aos referidos técnicos dos serviços educa-
tivos e professores das escolas locais, que servirão de suporte 
para que os próprios possam, de uma forma autónoma, dinami-
zar localmente as ações mencionadas em 1;
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•  Visitas audioguiadas - sempre que aplicável à natureza da ex-
posição em causa, compete também ao Serviço Educativo criar 
conteúdos a incluir em equipamentos audioguias que possam 
ser disponibilizados nos espaços expositivos e que, dessa forma, 
igualmente contribuam para um mais fácil acesso aos conteú-
dos expositivos.

•  A autarquia Fundadora tem ainda acesso a informação e condições 
privilegiadas no âmbito dos programas que a Fundação estabelece e 
desenvolve através do Serviço Educativo, dirigindo-se a um público que 
se estende do pré-escolar ao ensino secundário, de que se destaca o 
Programa Anual com Escolas, através do qual a comunidade escolar e 
todos os agentes educativos dos Municípios Fundadores são convida-
das a ter uma participação ativa e que culmina com uma exposição no 
Museu de Arte Contemporânea – resultante do Projeto Anual -, que no 
ano letivo 2014-2015 tem como tema “Construções em trânsito”.

sensiBiliZação e Formação de PÚBliCos
Ainda no âmbito da sua Missão, a Fundação realiza um vasto conjunto de 
programas, dos quais os nossos Municípios Fundadores beneficiam de in-
formação, no sentido do seu envolvimento:

•  Comemorações de Dias Especiais 

•  “Serralves em Festa” - o nosso grande evento anual decorre 
habitualmente e desde 2004 no primeiro fim de semana de jun-
ho, desde 2004, ao longo de 40 horas seguidas (entre as 8h00 
de sábado até às 24h00 de domingo).

•  Pela dinâmica que um evento desta natureza origina, con-
stitui uma oportunidade para as nossas Câmaras Fundadoras 
proporcionarem aos seus munícipes uma vinda ao evento, para 
além da possibilidade de participação, em condições a definir, de 
livreiros e artesões locais na Feira do Livro e na Feira de Arte-
sanato Urbano, ambas promovidas na referida ocasião.

•  “Festa do Outono” - no último domingo de setembro festeja-
mos a chegada da nova estação no Parque, ocasião novamente 
para, se os municípios fundadores assim o entenderem, e em 
condições a definir, proporem aos seus agentes locais a partici-
pação neste evento com a venda de publicações ou de produtos 
biológicos.

reFleXão soBre a soCiedade ContemPorÂnea
A Fundação promove fóruns de reflexão e debate sobre variados temas, 
sob a forma de cursos, seminários, colóquios e demais ações, com condi-
ções diversas de acesso, relativamente aos quais Serralves tem convidado 
os seus Municípios Fundadores a participar. 

indÚstrias CriatiVas
O programa “Urban Lab” consiste num programa integrado de promoção 
do empreendedorismo criativo, através da realização de dinâmicas colabo-
rativas e de processos de “aprender fazendo”, visando a criação de novos 
projetos criativos de natureza empreendedora.
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A partir de uma abordagem inovadora, que capacita e acompanha os par-
ticipantes na identificação e desenvolvimento de soluções criativas para 
resolver problemas e/ou detetar oportunidades num contexto urbano, este 
programa é composto por duas oficinas de trabalho, uma exposição públi-
ca e uma sessão de Pitch de ideias/projetos, que se desenvolvem ao longo 
de um período de um mês. 

•  O programa inicia-se com uma Oficina de Criatividade Urbana, na 
qual se realizará uma visita e exploração de um contexto urbano, des-
tinada a recolher ideias, identificar necessidade e oportunidades para 
intervenções criativas, bem como a criar equipas de trabalho. 

•  Resultarão desta oficina um conjunto de materiais e de protótipos, 
que integrarão posteriormente uma Exposição Pública, aberta à comu-
nidade, para obtenção de feedback, sugestões e dinamização criativa e 
identitária. Esta exposição funcionará até ao final do programa. 

•  Simultaneamente, com o início da exposição realizar-se-á um Work-
shop de Imersão Empreendedora, no âmbito do qual as ideias anterior-
mente identificadas e prototipadas serão selecionadas, de acordo com 
o respetivo potencial empreendedor, e serão desenvolvidas no sentido 
da sua estruturação como negócios ou atividades sustentáveis. 

•  Por fim, terá lugar uma sessão de Pitch, na qual os promotores das 
ideias anteriormente desenvolvidas as apresentarão a um painel de es-
pecialistas e agentes locais, a convidar para este fim.

Formação

formAçÃo AnuAl
À semelhança do sucedido nos anos anteriores, propomos a realização 
de uma ação de formação vocacionada para os nossos Municípios Funda-
dores. Em 2015, Serralves partilhará a experiência que tem adquirido com 
a implementação e gestão do seu Programa de Voluntariado, em particular 
do “Serralves na Comunidade – Voluntariado Sénior”. Com esta formação 
pretende-se criar as bases para, quem assim o entenda conveniente, rep-
licar o modelo de Serralves no respetivo Município (com o imprescindível 
ajustamento ao contexto local).

proGrAmAs “À lA CArte”
O Serviço Educativo preparou um conjunto diversificado de oficinas a reali-
zar em diversos espaços dos Municípios (Museus, Centros de Arte, Bibliote-
cas, etc.), que, desta forma, poderão disponibilizar aos seus munícipes, por 
um valor previamente acordado, atividades dirigidas a crianças, adolescen-
tes e adultos, orientadas por monitores de Serralves.

Desta forma se pretende responder aos pedidos, avulsos, que nos têm che-
gado de várias Câmaras, no sentido de realizarmos pontualmente ações 
educativas, nas mais diversas áreas de competência de Serralves, em par-
ticular nas vertentes artística e ambiental.

Espetáculo Deliquescent, 

de Jesse Osborne-Lanthier 

& Sabrina Ratté

(páginas anteriores)
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Candidaturas
Porque se reconhece que o financiamento público é insuficiente para a 
realização dos diversos projetos que as autarquias se propõem realizar, 
Serralves tem procurado apoiar os Municípios, no sentido de serem explo-
radas possíveis fontes de financiamento comunitário em função da nature-
za do(s) projeto(s) pretendido a implementar.

Em paralelo e, sempre que ajustado, Serralves tem procurado incluir em 
ações por si candidatadas, os seus Municípios Fundadores. 

PlataForma de estÁGios de arQuitetura PaisaGista
Reconhecendo a necessidade dos Municípios Fundadores nesta vertente, 
a Fundação propõe-se promover o estabelecimento de uma relação mais 
próxima entre as Câmaras e a Universidade. Desta forma pretende-se agi-
lizar um primeiro acesso dos estagiários ao exercício da sua atividade em 
contexto laboral, devidamente supervisionado, beneficiando as Câmaras 
não só da prestação do estagiário em si, mas da própria Universidade que, 
através dos respetivos responsáveis de estágio, acompanhará as ativida-
des que vierem a ser realizadas.

 
BiBlioteCas 
Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ao longo de 2015 
será dada sequência, com regularidade, a ações de permuta/oferta de pu-
blicações às Bibliotecas Municipais. Ainda neste âmbito Serralves poderá 
reforçar as referidas ofertas mediante pedido apresentado pelos Municí-
pios.  

 
assessoria Cultural
A pedido de várias Autarquias, a Fundação tem vindo a prestar assessoria 
nas mais diversas áreas:

•  Formação pedagógica de agentes na área da arte contemporânea;
•  Organização de estágios de formação na área educativa;
•  Prestação de consultadoria na área da arte contemporânea;
•  Realização de cursos de gestão cultural para os seus colaboradores;
•  Prestação de consultadoria na área de manutenção e conservação de 
espaços públicos verdes;
•  Conceção e organização de ações de sensibilização ambiental nos 
espaços verdes das autarquias;
•  Conceção e organização de colóquios/seminários sobre temas am-
bientais;
•  Promoção de ações de formação para técnicos de jardinagem;
•  Desenvolvimento de programas que visam a inclusão social das pop-
ulações mais desfavorecidas; 
•  Disponibilização de apoio técnico na área museológica e ambiental.

 
site
No site da Fundação existe um campo dedicado a esta área de atuação de 
Serralves, disponível em http://www.serralves.pt/pt/fundacao/fundadores-
mecenas-e-apoios/municipios/, o qual visa atribuir unidade, coerência e vi-
sibilidade às ações várias que Serralves promove junto das suas Câmaras 
Fundadoras, e que ao longo de 2015 se pretendem tornar mais dinâmicas.

Oficina Aventura Animalesca, 

Serralves em Festa 2014

(páginas seguintes)

http://www.serralves.pt/pt/fundacao/fundadores-
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comunicação
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Quando inquiridos sobre a 
qualidade da divulgação que 
Serralves faz das suas atividades, 
mais de 90% dos frequentadores 
consideram que ela é eficaz ou 
mesmo muito eficaz.
in “Estudo de Públicos da Fundação de Serralves”,  
Porto Business School, março de 2013

A Comunicação, nas suas várias facetas, é um dos aspetos preponderantes 
na estratégia da Fundação de Serralves, que desde cedo assumiu o pressu-
posto de que tudo o que não é comunicado eficazmente, não existe.

Com uma equipa pequena, mas jovem, qualificada e com elevados níveis 
de motivação e dinamismo, a Assessoria de Comunicação procura diaria-
mente estar à altura do desafio constante que é comunicar Serralves, na 
sua transversalidade, na sua diversidade, na sua permanente busca pela 
excelência.

Alinhada com a Missão e Visão da Fundação de Serralves, a Assessoria de 
Comunicação quer ser uma peça chave na concretização dos objetivos de 
Serralves, nomeadamente ao nível do estímulo do interesse dos vários seg-
mentos de públicos e do reconhecimento global da excelência e inovação 
da instituição.

missÃo

A Fundação de Serralves pode não ter a mesma notoriedade que a Tate Mo-
dern em Londres, que o MoMA de Nova Iorque ou que o Centro Pompidou 
em Paris, mas devia tê-la!

in Forbes Magazine online, artigo de Ann Binlot, outubro de 2014

notoriedade, VisiBilidade, imPaCto PÚBliCo
Continuar a trabalhar a notoriedade, visibilidade e impacto público de Ser-
ralves nas suas várias áreas de atuação e transmitir ao público a multipli-
cidade e transversalidade da instituição.

reFerÊnCia inContornÁVel À esCala GloBal
Fazer de Serralves uma marca de referência incontornável à escala global 
e um motivo de visita e pólo de atração da cidade do Porto e da região 
Norte sobretudo para os públicos internacionais, quer generalistas, quer 
especializados em Arte e Património, Ambiente, Paisagem e Arquitetura.
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pÚBliCos-Alvo
A forte ligação que o público demonstra ter com Serralves resulta de um 
conjunto de valores que apresentam uma natureza Funcional e Racional o 
que (…) faz com que Serralves seja encarada como uma marca de confian-
ça.

in “Estudo de Públicos da Fundação de Serralves”, Porto Business School, 
março de 2013

Os grupos definidos como públicos preferenciais para a comunicação de 
Fundação de Serralves são os seguintes:

•  Fundadores e Mecenas

•  Públicos especializados na área das Artes e Património

•  Públicos especializados na área do Ambiente e Paisagem

•  Públicos especializados na área da Arquitetura

•  Públicos generalistas mas culturalmente informados e interessados 

•  Turistas nacionais e internacionais

•  Professores e Escolas

•  Famílias

•  Amigos de Serralves

•  Imprensa nacional e internacional especializada e generalista

Espetáculo Projeto Secreto, 

Radar 360º, Serralves em Festa 2014

(página seguinte)
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imagem e divulgação

Quando se pergunta aos públicos 
quais são os atributos de 
Serralves, 94% responde que 
Serralves é “impactante” e 65% 
responde que é “conhecida”.
in “Estudo de Públicos da Fundação de Serralves”, Porto Business School, 
março de 2013

GrAndes oBjetivos em 2015

orientação Para o diGital
A comunicação de Serralves será cada vez mais digital, prosseguindo a 
tendência dos últimos anos, reservando-se a comunicação em papel para 
ocasiões especiais e para comunicação premium. 

Continuará o permanente e aturado trabalho de desenvolvimento e atua-
lização do site da Fundação e das suas diferentes aplicações mobile, como 
principais portas de entrada para quem procura informação sobre Serral-
ves e as suas atividades.

Será continuamente reforçada a presença de Serralves nas redes sociais 
como interface crucial com os públicos. As contas de Serralves no Face-
book, Twitter, YouTube, TripAdvisor e a recentemente criada Instagram 
estão em franca expansão, destacando-se o número de seguidores do Fa-
cebook, que em 2014 ultrapassou os 180.000. O crescimento contínuo do 
número de seguidores e o aumento das interações do público com Ser-
ralves através destas plataformas são objetivos determinantes para 2015.

CaPtação de ContaCtos e Gestão eFiCaZ de Bases de dados
A definição da comunicação digital como principal base da política de di-
vulgação da fundação de Serralves torna crucial a captação de grandes 
quantidades de novos contactos. A campanha “Leve Serralves Consigo”, 
integrada nas comemorações dos 25/15 anos, permitiu em 2014 angariar 
cerca de 10.000 novos contactos de divulgação. Um dos objetivos para 
2015 é continuar a aumentar exponencialmente a base de contactos.

Tão importante como o número de contactos, que actualmente já atingiu 
100.000 entradas, é a sua gestão eficaz. Bases de dados permanentemen-
te atualizadas, funcionais, dinâmicas e perfeitamente segmentadas com 
base em tipologias de contactos bem como em áreas de interesse são um 
dos mais cruciais instrumentos da comunicação de Serralves. 

aumento da VisiBilidade internaCional  
da instituição e das suas atiVidades
Serralves é uma instituição com vocação marcadamente internacional. Fa-
zer de Serralves uma marca de referência incontornável à escala global 
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nos domínios da Arte e Património, Arquitetura, Ambiente e Paisagem é 
um dos objetivos estratégicos da Assessoria de Comunicação para 2015. 

Alavancando no enorme impacto alcançado com a celebração, em 2014, 
dos aniversários da Fundação e do Museu, que teve ampla repercussão em 
órgãos de comunicação europeus e norte-americanos, especializados em 
arte ou generalistas, em 2015 reforçar-se-á e alargar-se-á a base de con-
tactos com a imprensa internacional.

Este objetivo será concretizado pela divulgação da instituição e das suas 
atividades com maior potencial internacional através de campanhas de 
comunicação estratégicas em meios internacionais com visibilidade, man-
tendo ao longo do ano uma política de convites a jornalistas estrangeiros 
numa lógica de relação eficácia/preço comportável para o orçamento de 
comunicação de Serralves.

As redes sociais são igualmente um veículo essencial para a comunicação 
internacional de Serralves. Um dos objetivos para 2015 é o aumento da 
presença em língua inglesa nas várias redes onde a Fundação opera, no-
meadamente para momentos chave da programação que podem ancorar a 
visibilidade junto de públicos internacionais.

CaPtação de turistas estranGeiros
Se um aumento da visibilidade internacional fará crescer o número de visi-
tantes estrangeiros a Serralves, é preciso seguir paralelamente uma lógica 
de divulgação de Serralves como um ponto inultrapassável de visita para 
quem chega à cidade do Porto.

Em 2015 será reforçada a presença de suportes de comunicação de Serral-
ves nos principais pontos de contacto com os turistas, nomeadamente nos 
aeroportos, postos de turismo, hotéis e outros alojamentos. 

Será também reforçada a presença no site mundial de viagens TripAdvisor 
através do aumento da interação com os visitantes. Vencer o “Travelers’ 
Choice Award” do TripAdvisor pelo terceiro ano consecutivo é uma das 
metas a atingir em 2015.

melhoria da eXPeriÊnCia de Visita on-site 
Serralves recebe cerca de 470.000 visitantes por ano. Um dos objetivos 
estratégicos da equipa da Assessoria de Comunicação é que cada um deles 
tenha à sua disposição toda a informação relevante para tornar a visita 
mais rica e completa e para deixar uma impressão positiva.

Em 2015 serão continuamente melhoradas e alimentadas as secções “Hoje 
em Serralves” e “Percursos” da aplicação mobile de Serralves. Serão tam-
bém realizadas visitas multimédia, roteiros e folhas de sala para todos os 
momentos relevantes de programação. 
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No que respeita às visitas áudio guiadas e, como forma de optimizar o 
equipamento disponível no museu, conceber-se-ão visitas focadas na di-
mensão arquitetónica da Fundação de Serralves: o Museu de Serralves,  
a Casa de Serralves e a Arquitetura Paisagista em Serralves. 

Será ainda feito um reforço das sinaléticas nos espaços comuns do Museu 
e Parque para facilitar a transmissão de informação útil aos visitantes, no-
meadamente através de ferramentas digitais.

inVestimento Pontual em PuBliCidade
Para a prossecução de todos estes objetivos de divulgação, torna-se ne-
cessário um investimento (ainda que relativamente baixo) em publicidade 
paga em meios de comunicação social relevantes. A negociação integrada 
junto de meios estratégicos é o principal objetivo em 2015, o que permiti-
rá marcar presença no universo do advertisement com baixos valores de 
investimento. Os meios serão criteriosamente escolhidos com base no seu 
impacto, mas também tendo em conta a relação eficácia/custo.
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imprensa

A Fundação de Serralves, no 
Porto, com o seu maravilhoso 
Museu de arte contemporânea 
(…), é o espaço de exposições 
de arte mais visitado do país. 
Construído num glorioso Parque 
de 18 hectares, o espantoso 
edifício branco de betão e aço tem 
14 salas de exposição distribuídas 
por três andares. Na propriedade 
existe ainda uma encantadora 
Casa art deco dos anos 1930, 
usada atualmente como uma 
extensão do espaço expositivo 
do Museu, Não é difícil perceber 
porque é que Serralves é tido em 
tão grande conta em Portugal.
in Artlyst, artigo de Joanne Shurvell, outubro de 2014

Em 2015 a Assessoria de Imprensa de Serralves continuará a trabalhar no 
seu objetivo estratégico de comunicar eficaz e proativamente junto da co-
municação social (e através desta, junto dos públicos nacionais e interna-
cionais) as atividades da Fundação nas suas múltiplas áreas de atuação. 

A imprensa internacional volta a estar em destaque nos objetivos da As-
sessoria de Imprensa para 2015. 
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GrAndes oBjetivos em 2015

aumento dos Valores anuais  
de reFerÊnCias na ComuniCação soCial  
Serralves registou em 2014 um crescimento expressivo dos seus resulta-
dos de AEV (Advertising Equivalent Value). O primeiro grande objetivo da 
Assessoria de Imprensa para 2015 é manter esta tendência de crescimento 
e continuar a obter resultados expressivos neste indicador. 

CresCimento das reFerÊnCias internaCionais
Depois dos excelentes resultados obtidos em 2014, nomeadamente por via 
dos contactos com a imprensa internacional decorrentes da press trip do 
Jantar de Fundadores que teve lugar em setembro, é preocupação da As-
sessoria de Imprensa cultivar esses contactos ao longo do ano de 2015 e 
fazer o devido follow up para gerar futuras referências. 

Paralelamente continuarão a ser realizados contactos com toda a imprensa 
internacional relevante (quer a especializada em arte e arquitetura, quer a 
generalista mais importante) para garantir um tratamento editorial regular 
e favorável e para criar relações fortes com os jornalistas. 

A este nível, é de sublinhar que Serralves integra o grupo das instituições 
internacionais que são regularmente contactadas pelos principais meios 
especializados em arte, no sentido de fornecer a sua agenda de ativida-
des e os seus destaques de programação para publicação. Este é um sinal 
inequívoco da importância crescente de Serralves no plano da imprensa 
internacional, que será trabalhado para cada vez maiores patamares de 
visibilidade.

orGaniZação de Press triPs
Uma das melhores formas de fomentar as relações com os média interna-
cionais é a organização (ou organização em parceria) de press trips indivi-
duais ou conjuntas.

Em 2015 a Assessoria de Imprensa continuará, sempre que seja pertinente, 
a desafiar jornalistas internacionais para que se desloquem a Serralves, 
garantindo desta forma a publicação imediata de notícias e também a fide-
lização destes contactos, o que potencia referências futuras. 

Terá continuidade o trabalho em parceria com instituições de promoção 
internacional da cidade do Porto como destino turístico (caso da Associa-
ção de Turismo do Porto e Norte/Porto Convention and Visitors Bureau), 
trabalho esse que em 2014 resultou em dezenas de visitas de jornalistas 
internacionais a Serralves no âmbito de press trips organizadas em regime 
de parceria.
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ComuniCação À imPrensa da multidisCiPlinaridade das 
atiVidades de serralVes
A Assessoria de Imprensa vai continuar, em 2015, a sublinhar o carácter 
transversal e multidisciplinar de Serralves, divulgando intensivamente as 
Exposições (quer as que se realizam no Museu, quer as itinerâncias ou 
co-produções), as atividades ligadas ao Parque, ao Serviço Educativo, as 
Conferências e Colóquios e também as atividades dos espaços comerciais 
da Fundação. Desta forma, Serralves garante um lugar de destaque não 
só ao nível da arte mas também nas áreas da ecologia, do ambiente, da 
educação, da reflexão e do debate de ideias. 

neGoCiação de ParCerias mÉdia
A negociação de parcerias média com órgãos de comunicação social de 
grande impacto implica um envolvimento das áreas da Divulgação e As-
sessoria de Imprensa. Através de um cruzamento entre a publicidade e 
os conteúdos editoriais, permite obter resultados de comunicação muito 
relevantes, coberturas editoriais em regra muito favoráveis e presença pu-
blicitária assinalável. 

Será implementada em 2015 uma política agressiva de negociação inte-
grada de parcerias média para momentos relevantes da programação (no-
meadamente para as exposições e para as grandes celebrações, como o 
Serralves em Festa ou a Festa do Outono).

Pátio da Adelina, Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves

(páginas seguintes)
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atividades 
de suporte
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recursos Humanos

mantendo-se o contexto de 
mudança acelerada, nos tempos 
de elevada exigência que o nosso 
país tem vindo a atravessar, a 
fundação mantém a necessidade 
de, com agilidade, se adaptar às 
alterações do meio, pelo que é 
decisivo que o Capital Humano 
de serralves continue motivado 
e cada vez mais preparado para 
melhorar os seus padrões de 
atuação, incrementando a sua 
produtividade e polivalência, 
mantendo-se proativo, atuando 
sempre eficaz e atempadamente.

Assim, à Fundação colocam-se importantes desafios, tais como:

•  Promover a permanente flexibilidade dos Recursos Humanos de 
modo a permitir uma eficaz capacidade de resposta à envolvente;

•  Reforçar a identidade Serralves que permita a ancoragem dos Recur-
sos Humanos ao projeto da Fundação.

Ou seja, através de uma forte cultural organizacional, Serralves terá que 
se diferenciar e posicionar eficazmente, perante todos os desafios que se 
venham a verificar.

Neste sentido, é para Serralves uma preocupação reforçar a motivação e 
produtividade da força de trabalho, desenvolver e reter o Capital Humano 
necessário à implementação da estratégia da instituição.
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A política de Gestão de Recursos Humanos de Serralves baseia-se em seis 
eixos estratégicos:

•  Atrair e acolher os “melhores” através de uma estratégia de recru-
tamento alinhada com os Valores da Fundação, incorporando os mes-
mos nos perfis de recrutamento, de modo a enquadrar devidamente 
os candidatos e, ao mesmo tempo, manter uma metodologia uniforme 
em todos os processos de recrutamento e seleção.

•  Pelo aspeto decisivo que um processo desta natureza assume, 
continuaremos a melhorá-lo, formando os novos colaboradores para 
a utilização das ferramentas de gestão corrente disponíveis interna-
mente (intranet), apresentando-os e enquadrando-os face às diversas 
áreas da Fundação. Assim, num primeiro contacto com a instituição, 
compete aos Recursos Humanos dar a conhecer, de uma forma pre-
cisa, a instituição, contribuindo para a interiorização da nossa cultura 
e respetivos valores.

•  Desenvolver o Capital Humano de forma eficiente e sistemática 
através de uma estratégia de gestão de desempenho e formação 
contínua, motivando o envolvimento dos vários níveis hierárquicos no 
processo formativo e integrando a Visão de Serralves nos itinerários 
formativos, assim como nos processos de desenvolvimento de carreira 
e gestão de competências, de maneira a desenvolver comportamentos 
e atitudes adequados à Cultura organizacional.

•  Reconhecer e recompensar comportamentos e desempenhos 
através de uma política equitativa na gestão do Capital Humano, cri-
ando uma cultura de reconhecimento que seja a alavanca da motiva-
ção dos Colaboradores para um desempenho de sucesso, promovendo 
a participação ativa de todos com vista à obtenção dos melhores 
resultados. 

•  Reter os “melhores” através de uma estratégia de gestão de tal-
entos adequada e incentivando a mobilidade interna, introduzindo a 
atribuição e monitorização do cumprimento dos Indicadores Chave de 
Desempenho (ICD´s).

•  Promover a “Cultura Serralves” através da participação ativa de 
todos os Colaboradores na vida da organização, o trabalho em equipas 
multidisciplinares, o rigor e a criatividade, promovendo iniciativas que 
aproximem os Colaboradores de diferentes áreas de competência, de 
modo a conseguir o compromisso de cada um para com o projeto de 
Serralves, nomeadamente, através de ações pontuais, que promovam 
e reforcem o clima social e motivacional da equipa de Serralves e que 
visam o reforço da coesão interna.

O objetivo primordial dos Recursos Humanos assenta no princípio de que 
os Colaboradores devem ser os primeiros e mais entusiastas clientes da 
Fundação.

CondiçÕes de traBalho
•  Garantir a continuidade na promoção e melhoria das condições 
físicas, ambientais, infraestruturais e relacionais de trabalho.
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reCrutamento e aColhimento

•  Fortalecer uma imagem dos Recursos Humanos de Serralves no 
mercado de trabalho nacional e internacional, recrutando e seleciona-
ndo sempre numa ótica global, acompanhando eficazmente todos os 
candidatos;

•  Manter personalizado o processo de acolhimento, permitindo as-
sim um acompanhamento ajustado e efetivo, assim como, uma mais 
rápida e eficaz integração de novos Recursos.

açÕes de Coesão interna
Reforçar o espirito de união, mantendo e promovendo ações de coesão 
interna com periodicidade regular, nomeadamente:

•  Programas “Outdoor”;

•  Convite para participação em Visitas Guiadas Museu e Parque, e em 
diversas atividades promovidas por Serralves;

•  Criação de momentos comemorativos, nomeadamente  aniversários 
dos colaboradores, festas temáticas (Verão, Magusto), e outros mo-
mentos que possam ser sugeridos pelos próprios colaboradores;

•  Passeio anual;

•  Ofertas de Cartão de Amigo a todos os colaboradores e familiares, 
permitindo que deste modo aproveitem dos benefícios associados;

•  Aproximação da equipa  através da partilha de experiências e 
momentos no sharepoint - projeto “Dia a dia em Serralves” (através 
da disponibilização de material multimédia, imagem  e espaço para 
comentário e debate de ideias entre o universo de Colaboradores da 
Fundação).

Formação
externa

•  Incentivar a possibilidade de pesquisa e proposta por cada colab-
orador em ações de formação externa e em fóruns específicos para 
as suas áreas de atuação, permitindo que que cada um participe de 
forma ativa no seu processo de evolução de competências e conse-
quentemente na gestão da sua carreira, recorrendo e explorando 
as possibilidades de programas europeus que financiem formação 
contínua, visitas e intercâmbios;

•  Reforçar os processos formativos na componente comportamental;

•  Motivar e facilitar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, 
incentivando-os ao desenvolvimento de formação académica.

interna

•  Divulgar os normativos existentes no Sistema de Gestão Integrado 
(SGI), em estreita correlação com o processo de qualidade;
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•  Realizar ações de sensibilização dirigidas e adequadas aos diversos 
segmentos de colaboradores, tomando por base o Sistema de Gestão 
de Informação, disponível na intranet através do sharepoint;

•  Manter atualizadas as competências e conhecimentos na área 
ambiental, dando continuidade ao processo de certificação ambiental, 
numa perspetiva de melhoria contínua.

sharePoint
Reconhecendo a importância desta ferramenta na pronta e eficiente co-
municação inter e intradepartamental, são as seguintes as ações:

•  Manter atualizada a regulamentação relacionada com a área dos 
Recursos Humanos disponibilizada no Sharepoint;

•  Aprofundar, motivar e dinamizar a comunicação interna através do 
Sharepoint, numa área acessível a todos os colaboradores, através da 
qual as respetivas informações são disponibilizadas:

•  Sugestões: em que cada colaborador possa sugerir melhorias 
no funcionamento do seu serviço ou da própria Fundação e 
ainda momentos de convívio. 

•  Poupança: em que cada colaborador possa propor medidas 
que permitam poupar – neste caso deverá ser previsto um 
prémio financeiro indexado ao ganho que se obtenha a partir 
daí (a definir);

•  Projeto “Dia a dia em Serralves” (imagens avulsas) - partilha 
de experiências e momentos no sharepoint;

•  Jornal Interno – em que todos possam dar notícias e partil-
har acontecimentos;

•  Protocolos - procura continua de melhores condições dos 
protocolos em vigor que conferem aos colaboradores regalias.

•  Financiamentos Comunitários – disponibilização de informa-
ção atualizada sobre os Avisos de concurso abertos e criação 
de fichas de projeto em que seja possível, sistematicamente, 
analisar o ponto de situação de cada candidatura;

•  Calendário - identificação de todas as atividades que Ser-
ralves promove nas suas várias áreas de atividade.
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ClariFiCar resPonsaBilidades  
e tareFas dos ColaBoradores

Adequar de forma permanente, e numa perspetiva de melhoria contínua, 
o Manual de Funções, ajustando as funções atribuídas aos colaboradores 
às suas competências e às reais necessidades da Fundação de Serralves, 
promovendo assim um melhor desempenho organizacional.

indiCadores de PerFormanCe

•  Estando em fase de finalização o processo de redefinição estraté-
gica, que está a ser realizado com a Oporto Business School, em 2015 
serão implementados os Indicadores Chave de Desempenho (ICD’s), 
por Direcção, Serviço e por posto de trabalho, em total alinhamento 
com as definições estratégicas institucionais.

•  Atualizar, de forma periódica, os principais indicadores de perfor-
mance ao nível dos Recursos Humanos, nomeadamente: demográ-
ficos, de atração, de recrutamento e integração, de formação e 
desenvolvimento, de remuneração e benefícios, de clima e cultura, 
comunicação interna, retenção de talento, de tempo de trabalho, de 
saúde, higiene & segurança no trabalho, de gestão administrativa e 
indicadores globais.

•  Contribuir para a definição, implementação e monitorização dos 
ICD’s – em paralelo com o sistema de qualidade: melhorando proces-
sos e promovendo uma mais eficiente alocação de recursos e reforçar 
a polivalência.

erP
Motivar o aperfeiçoamento, adequando permanentemente os desenvol-
vimentos implementados, nomeadamente a gestão dos processos: infor-
mação individual dos colaboradores, recrutamento e seleção, formação, 
desenvolvimento de competências, avaliação de desempenho, medicina no 
trabalho, orçamento e indicadores de performance.

meio aCadÉmiCo
Manter uma estreita colaboração com as instituições de ensino, reforçan-
do a já existente política de aproximação permanente ao meio académico, 
com a celebração de protocolos de estágio e investigação, nas mais diver-
sas áreas de atividade de Serralves.

Desta forma pretende-se alcançar soluções inovadoras, incorporando co-
nhecimentos tecnológicos e científicos, formação profissional e consulto-
ria especializada. 
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Espetáculo Juntos num só ritmo, 

Adilo, Serralves em Festa 2014

(páginas anteriores)
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programa de voluntariado

Sentir que fiz parte do projeto 
de Serralves, sentir que ajudei 
no contacto com o público, sentir 
que fui um pouco de Serralves, da 
sua cultura... Sensações! 
(Testemunho voluntário de Serralves)

Desde a criação da Fundação, a inserção na Comunidade foi assumida 
como intrínseca à natureza da instituição, daí a aposta no Voluntariado 
como uma forma de envolvimento privilegiado da comunidade, oferecendo 
uma oportunidade de participar no desenvolvimento das suas atividades e 
serviços, muito beneficiando com os contributos de todos. 

O Voluntariado tem-se revelado um eixo central na ação desenvolvida com 
a comunidade, incentivando a participação, o conhecimento e o gosto pela 
fruição dos espaços culturais. 

A Fundação de Serralves acredita que a sua cultura institucional, a par do 
entusiasmo e empenho de todos os que participam neste projeto, é um dos 
seus principais ativos e motor do seu desenvolvimento. 

Considerando que tem um papel relevante na implementação de atividades 
voluntárias múltiplas junto da comunidade, desde logo em face do avulta-
do número de interessados em participar nos programas que anualmente 
vão sendo realizados, a Fundação de Serralves tem procurado fomentar o 
sentido de responsabilidade social e o espírito de solidariedade, sempre 
defendendo que ser um cidadão ativo e solidário e estar disponível para os 
outros são formas de estar integrado na comunidade.

Para 2015 Serralves propõe reforçar o plano de ação nesta área, continu-
ando com o programa de voluntariado externo, desde logo com vista ao 
suporte de iniciativas transversais a toda a instituição e muito exigentes a 
todos os níveis. 

Com um programa já consolidado e estruturado, Serralves procurará dina-
mizar programas de voluntariado específicos, dirigidos à população mais 
sénior e a pessoas com necessidades educativas especiais.

Desta forma, e atendendo ainda aos vários pedidos de informações/escla-
recimentos sobre o o programa de voluntariado, Serralves propõe igual-
mente dar formação nesta área junto dos seus Municípios Fundadores, 
como forma de disseminação do conhecimento e partilha de boas práticas.

Em paralelo, e já numa ótica de responsabilidade social, Serralves conti-
nuará a promover e fomentar um espírito de solidariedade e integração 
voluntária de preocupações sociais junto dos seus colaboradores.
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voluntAriAdo externo
Com mais de 10 anos de existência, o grande objetivo para 2015 será o de 
continuar a dinamizar o programa de voluntariado como forma de abertu-
ra da Fundação de Serralves à comunidade. 

Em termos de coordenação do Programa, o Serviço de Voluntariado pro-
curará melhorar procedimentos, propondo para o efeito as seguintes me-
didas:

•  Aposta num voluntariado de proximidade, desde logo pela manuten-
ção de uma equipa de voluntários de apoio à coordenação do pro-
grama e que tem vindo a garantir a afetividade aos voluntários e um 
maior acompanhamento/orientação dos mesmos;

•  Maior rigor na seleção e formação dos voluntários, nomeadamente 
através da realização de entrevistas presenciais individuais e/ou em 
grupo para melhor conhecer as pessoas e as suas expetativas, com 
especial ênfase a dar à área das exposições, na qual os voluntários 
desempenham funções de “ask me”;

•  Aumento da visibilidade do programa de voluntariado através 
da apresentação do mesmo a prémios/programas onde este possa 
ser enquadrado, assim como através de uma maior divulgação das 
oportunidades de voluntariado (envio de webmail à base de dados de 
voluntários e algumas entidades, publicação na página na internet e 
na página de facebook, divulgação na bolsa voluntariado);

•  Concretização de parcerias com algumas entidades que poderão 
divulgar e consolidar a imagem do programa, nomeadamente com 
organismos como a Confederação Portuguesa de Voluntariado e o 
Conselho Nacional de Promoção do Voluntariado, bem como a Escola 
de Voluntariado – Pista Mágica;

•  Realização de mais momentos de encontro entre os voluntários, 
nomeadamente encontros intergeracionais e no âmbito do Dia Inter-
nacional do Voluntariado;

•  Melhoria da gestão de base de dados que permita um fácil e rig-
oroso acesso a toda a informação sobre os voluntários;

•  Promoção de novas formas de reconhecimento do apoio dado pelos 
voluntários, através da oferta de contrapartidas mais gratificantes;

•  Pesquisa de outras realidades que possam servir de bons exem-
plos, como museus nos EUA em que o voluntariado tem uma grande 
expressão;

•  Melhoria de processos, nomeadamente através da definição de um 
Procedimento para a área do Voluntariado;

•  Identificação de programas ao nível da temática do ano 2015 - “Ano 
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Europeu da Cooperação para o Desenvolvimento”, que será uma opor-
tunidade para as instituições e a sociedade civil europeias debaterem 
em conjunto o presente e o futuro da Cooperação Europeia para o 
Desenvolvimento no contexto global, aos quais possamos candidatar o 
programa de voluntariado;

•  Participação no Projeto: “Join 4 Change”, desenvolvido pela Confed-
eração Portuguesa do Voluntariado (CPV), em parceria com o Insti-
tuto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU), do Programa 
Cidadania Ativa, cofinanciado pelos EEA Grants, participando em 
oficinas de capacitação, com objetivos de capacitação de dirigentes, 
colaboradores e voluntários para a mobilização e gestão de voluntári-
os; aumento da eficácia e partilha de boas práticas através da criação 
de mecanismos de relacionamento interorganizacional e internacional 
(com OSC da Noruega); criação de Plataforma virtual de contacto e 
partilha de know-how para disseminação pelas OSC e apropriação.

No que diz respeito a ações para a comunidade e para o ano de 2015, e de 
forma a continuarmos a dinamizar o Programa de Voluntariado de Serral-
ves, propomo-nos realizar os seguintes projetos:

Voluntariado sÉnior (3ª edição)

Ser voluntária em Serralves é um desafio à minha capacidade de (re)apren-
der e de (re)estruturar os conhecimentos adquiridos durante o meu trajeto 
de vida.
(Testemunho Voluntária Sénior)

Com uma primeira edição no ano de 2013, a Fundação de Serralves lançará, 
no ano de 2015, uma terceira edição deste programa dirigido a pessoas 
com mais de 50 anos, que terá como principais objetivos promover o diá-
logo intergeracional, a partilha de experiências, o trabalho em equipa, bem 
como o exercício de uma cidadania ativa, criativa e empreendedora.

Esta terceira edição integrará ações de natureza diversificada, em diversas 
áreas como Exposições, Serviço Educativo, Parque e Biblioteca de Serral-
ves, dando a oportunidade aos séniores de partilharem as suas experiên-
cias e desempenharem um papel ativo na sociedade, de uma maneira sau-
dável, independente e preenchida.

“Voluntariado + esPeCial” 

Com um programa de voluntariado já sólido e credível e, ambicionando que 
o mesmo esteja aberto a toda a comunidade sem exceção, a Fundação de 
Serralves procurará alargá-lo a pessoas portadoras de necessidades espe-
ciais. Deste modo, pretende-se, num primeiro programa piloto, contribuir 
para a integração de portadores de necessidades especiais, proporcionan-
do-lhes as mesmas condições de realização e de aprendizagem, indepen-
dentemente das condições, limitações ou dificuldades que manifestem. 
Serralves acredita que estas pessoas podem e devem participar na vida 
em comunidade, considerando que a participação no programa de volun-
tariado será uma forma de eliminação de barreiras e de inclusão social.

Para o efeito, serão estabelecidas contacto e possíveis parcerias com algu-
mas instituições que lidam e trabalham com este público, com vista ao ar-
ranque e dinamização de um programa específico, que se ajuste ao perfil, 
limitações e expetativas das mesmas. 
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Trata-se de um projeto inovador, desde logo pela especificidade dos seus 
destinatários, bem como pelos momentos de partilha e troca de experiên-
cias que se promoverão ao longo da sua concretização.

seminÁrio Voluntariado Cultural
Com um Programa de Voluntariado já consolidado e estruturado, Serral-
ves propõe-se organizar um seminário sob o tema “Voluntariado Cultu-
ral”. Sendo o voluntariado cultural uma área ainda pouco expressiva em 
Portugal, pretende-se, por um lado apresentar exemplos de programas de 
voluntariado na cultura, quer o de Serralves que já existe há mais de 10 
anos, quer os de instituições congéneres a nível nacional e internacional, 
autarquias e instituições de ensino superior, bem como fazer a ligação que 
Serralves assume desde a sua génese, entre a criação artística e a econo-
mia, apresentando exemplos de responsabilidade social empresarial, atra-
vés de estudos-caso.

 De acesso gratuito, ainda que sujeito a inscrição, este seminário será aber-
to à comunidade em geral, em especial voluntários, técnicos, animadores e 
coordenadores de projetos de voluntariado, formadores e dirigentes de or-
ganizações privadas e públicas ou empresas que desenvolvam ou venham 
a desenvolver projetos de voluntariado.

WorkshoPs “Voluntariado na Cultura”
Dado o interesse que tem vindo a ser demonstrado por outras instituições, 
como as Autarquias, na implementação de programas de voluntariado 
idênticos ao de Serralves, mas que não dispõem de know-how para o efei-
to, Serralves propõe a realização de workshops junto dessas instituições. 
Estes workshops serão uma possibilidade de dar formação a outras entida-
des sobre boas práticas a nível do voluntariado, nomeadamente ao nível da 
gestão de um programa de voluntariado. O projeto “Voluntariado Sénior”, 
enquadrado no contexto do envelhecimento ativo, poderá tornar-se um 
modelo e ser replicado por outras entidades ou noutros contextos, de que 
se destacam as Câmaras Fundadoras, caso as mesmas assim o pretendam.



responsABilidAde soCiAl
interna
Em 2015 será reforçada a dinamização de iniciativas solidárias e de outra 
natureza, junto dos colaboradores, no âmbito da Responsabilidade Social 
de Serralves, como sejam: Colheitas de Sangue – iniciativas “Vamos Dar 
Sangue”, em que podem participar colaboradores, voluntários e público 
em geral; Natal Solidário – identificação de instituições com necessidades 
e mobilização dos colaboradores para apoio; Campanhas de solidariedade, 
como por exemplo, participação nas campanhas do Banco Alimentar ou 
outras; momentos de convívio entre os colaboradores, entre outras.

Estas ações serão complementadas por ações de sensibilização de todos 
os colaboradores para a importância do voluntariado no apoio à realização 
das atividades da instituição.

Esta integração voluntária de preocupações sociais será também alargada 
para as preocupações ambientais nas operações quotidianas da institui-
ção, já que Serralves se encontra a desenvolver/implementar um projeto 
de certificação ambiental que visa uma melhoria global dos comportamen-
tos sociais em matéria ambiental, gerindo os impactos sociais e ambientais 
da instituição e contribuindo para a sociedade de forma positiva.

eXterna
De igual modo, será promovido o contacto com alguns stakeholders, como 
fundadores e mecenas, apresentando o programa de voluntariado de Ser-
ralves, no âmbito da sua responsabilidade social, podendo vir a integrar 
alguns colaboradores em projetos específicos.
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Pérgola do Roseiral, Parque de Serralves

(páginas anteriores)
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certiFicaçÕes

2015 será mais um ano em que 
o objetivo de maximização da 
eficiência na gestão dos recursos 
da fundação de serralves será 
uma prioridade, para o que, 
para além da consolidação 
da certificação ambiental já 
existente, serralves avançará 
com a certificação de eventos.

CertifiCAçÃo AmBientAl

CertiFiCação iso 14001 e reGisto no sistema ComunitÁrio 
de eCoGestão e auditoria (emas)
Em 2013 Serralves tornou-se na primeira Fundação do país a conseguir o 
registo no Sistema de Eco-Gestão e Auditoria da União Europeia (EMAS 
– Eco-Management and Audit Scheme). Trata-se de um mecanismo de ade-
são voluntária, desenvolvido pela União Europeia e destinado a empresas 
e organizações que querem comprometer-se a gerir, avaliar e melhorar o 
seu desempenho ambiental de uma forma proativa.

A atuação da Fundação tem-se pautado por uma preocupação cada vez 
maior com o ambiente e com a minimização dos impactes decorrentes das 
suas atividades. 

Com a obtenção do registo no EMAS, Serralves reafirma o seu compromis-
so com o ambiente, reforça a sua posição pioneira na área ambiental, no 
setor cultural e, através do seu exemplo, pretende influenciar a sociedade 
e contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável e para a sen-
sibilização ambiental dos públicos que visitam Serralves.

Existem áreas consideradas estratégicas na atuação da Fundação em ter-
mos de desempenho ambiental tais como a minimização da utilização dos 
recursos naturais, a prevenção da geração de resíduos, a reciclagem e a 
reutilização, a utilização de produtos menos nocivos para o ambiente, pelo 
que, em 2015 dar-se-á continuidade aos momentos de reflexão interna so-
bre os problemas ambientais contemporâneos. Também em 2015, serão 
reforçadas as ações de sensibilização das entidades externas que desen-
volvem a sua atividade em Serralves, nomeadamente através da assinatu-
ra do Manual de Entidades Externas.
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O processo de certificação ambiental está alinhado com os eixos estra-
tégicos da Fundação e com os compromissos inscritos na nossa Política 
Ambiental:

•  Melhorar de forma continuada o desempenho ambiental, recorrendo 
a práticas de eficiência na utilização de recursos, de prevenção da 
poluição e de controlo dos impactes ambientais da sua atividade;

•  Garantir o cumprimento da legislação ambiental e outros requisitos 
subscritos;

•  Maximizar a proteção da biodiversidade e da paisagem de Serralves;

•  Definir um conjunto de objetivos ambientais que incluam o desen-
volvimento de ações para a minimização da utilização de recursos, 
para a prevenção da geração de poluição, e para a divulgação às 
partes interessadas;

•  Exercer uma influência proativa no desenvolvimento da relação do 
Homem com o ambiente junto dos diversos públicos que visitam Ser-
ralves e que participam nas suas iniciativas; 

•  Integrar requisitos de ambiente e práticas de eco-eficiência na rela-
ção com as partes interessadas.

Todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido traduziu-se na redução 
de consumos em vários indicadores, de que se destacam as seguintes re-
duções de 2011 para 2013: 20,3% no consumo de energia elétrica e de gás 
natural; 13,3% no consumo de água proveniente das Águas do Porto.

Ao longo de 2015 continuar-se-á a envidar todos os esforços para reduzir 
os retirar consumos, embora a Fundação esteja consciente que as redu-
ções alcançadas não continuarão a ser tão expressivas.

AtividAdes do sistemA de GestÃo AmBientAl

A manutenção do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) exige a realização 
de um conjunto de tarefas diárias de forma a garantir o seu bom funciona-
mento e o envolvimento de todos os colaboradores e entidades externas.

As atividades a desenvolver para manutenção do SGA são as seguintes:

•  Coordenar a identificação e avaliação dos aspetos ambientais;

•  Efetuar a identificação dos requisitos legais e outros requisitos 
aplicáveis em matéria de ambiente à Fundação de Serralves e pro-
ceder à sua divulgação:

•  Para dar cumprimento à legislação nacional relativa aos eflu-
entes gasosos, a Fundação de Serralves irá realizar novamente 
em 2015 a monitorização dos efluentes resultantes da com-
bustão das 2 caldeiras do Museu e da caldeira da Casa, as quais 
se destinam essencialmente à climatização dos edifícios;

•  Estas monitorizações têm uma periodicidade trienal, uma 
vez que as concentrações de todos os poluentes monitorizados 
foram inferiores aos respetivos valores limite de emissão (VLE), 
e todos os caudais mássicos foram inferiores aos limiares más-
sicos mínimos legislados.

•  Garantir a gestão dos resíduos gerados na Fundação;



201

•  Melhorar, dinamizar e manter ativas as condições e regras do SGA 
implementado;

•  Sensibilizar e manter o envolvimento de todos os colaboradores no SGA;

•  Controlar a distribuição e atualização da documentação associada ao SGA;

•  Arquivar e manter atualizada toda a documentação relativa ao SGA;

•  Garantir a divulgação de toda a informação relacionada com o SGA 
pelas partes interessadas;

•  Garantir o acompanhamento periódico do programa de gestão ambiental;

•  Propor ações corretivas e preventivas, conjuntamente com outros 
colaboradores;

•  Elaborar a Declaração Ambiental, que disponibiliza informação 
completa às partes interessadas de Serralves sobre o seu desempen-
ho ambiental e outros aspetos de carácter ambiental;

•  Efetuar a gestão do processo de auditorias internas e externas, nome-
adamente o seu planeamento, divulgação, acompanhamento e resposta:

•  Em 2015 ir-se-á realizar a segunda auditoria de acompanhamento 
anual externa, pela empresa contratada para o efeito.

outrAs AtividAdes

Além das tarefas diárias de gestão ambiental, essenciais para a manuten-
ção do SGA já certificado, a Fundação pretende desenvolver outras ativida-
des no âmbito da sua Missão e com o objetivo de fomentar um crescimento 
sustentável e a transição para uma economia verde:

•  Água do Parque: o Parque de Serralves é regado com recurso 
a um conjunto de poços, minas e linhas de água existentes 
dentro da propriedade – logo estamos perante um consumo 
auto-suficiente, por regra - constituindo-se estes como elemen-
tos fundamentais para o seu bom funcionamento, pelo que, em 
2015 iremos proceder à análise química e bacteriológica;

•  Comité de Ambiente: criado em 2014, este comité tem como 
objetivo fomentar o envolvimento, ao mais alto nível, de todos 
no processo de Certificação Ambiental e incorporar as perspe-
tivas de cada equipa;

•  Ideias Verdes: a Fundação pretende continuar a divulgar 
periodicamente aos seus colaboradores e entidades externas 
que desenvolvem a sua atividade na Fundação, “Ideias Verdes”, 
de forma a sensibilizar para as boas práticas e para comporta-
mentos ambientalmente sustentáveis.

Tendo a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamado 2015 como o Ano 
Internacional da Luz, em reconhecimento da importância das tecnologias 
associadas à luz na promoção do desenvolvimento sustentável, pretende-
se dar ênfase a esta temática nas “Ideias Verdes”.

•  Ecopontos no Parque: a prevenção da poluição é um dos 
compromissos assumidos pela Fundação na sua Política Ambi-
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ental porque se reveste da máxima importância para a mini-
mização dos impactes decorrentes das suas atividades. Neste 
sentido, em 2015 a Fundação irá realizar uma reflexão sobre 
este aspeto.

•  Pegada Ecológica: a pegada ecológica refere-se à quantidade 
de terra e água que é necessária para sustentar as gerações 
atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energé-
ticos, gastos por uma população. 

Em 2015 ir-se-á calcular a pegada ecológica de Serralves, o que irá auxiliar 
a tomada de decisões que permitam uma melhoria do desempenho am-
biental.

•  “A Cultura como o 4º pilar da Sustentabilidade”: segundo a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), “a afirmação das culturas, assim como o 
conjunto das políticas que foram postas em prática para seu 
reconhecimento e viabilidade, constitui um fator essencial 
no desenvolvimento sustentável das cidades e territórios no 
plano humano, económico, político e social”; ao longo de 2015, 
propõe-se articular o SGA com a programação do Serviço Edu-
cativo, organizando momentos de aprendizagem que eviden-
ciem este pilar da sustentabilidade. 

Pretende-se criar condições para abrir um novo eixo temático de reflexão 
e partilha de conhecimento em parceria com centros de pesquisa que re-
fletem sobre estas matérias.

•  Conferência “EMAS e a Cultura de Ambiente”: a Fundação 
pretende assinalar o seu compromisso com o ambiente, nome-
adamente, a certificação pela norma ISO 14001 e o registo no 
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS), com 
a realização de uma conferência. Esta conferência terá como 
tema o “EMAS e a Cultura do Ambiente”, e visa lançar o debate 
sobre os instrumentos de gestão ambiental e o seu contributo 
para a promoção de uma cultura ambiental nas organizações.

ComuniCAçÃo

O EMAS caracteriza-se por três fatores distintivos – desempenho, credibili-
dade e transparência – e por uma comunicação muito ativa com os colabo-
radores e com todas as partes interessadas. 

A Fundação está consciente que a abertura e a transparência criam as 
bases para um desenvolvimento sustentável e para o exercício de uma ci-
dadania ativa. Neste sentido, a Fundação pretende continuar a reforçar a 
comunicação através do site e das redes sociais, que se estão a tornar ve-
ículos cada vez mais importantes para a rápida divulgação de informação 
ambiental http://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/certificacao-
ambiental/.

http://www.serralves.pt/pt/fundacao/a-fundacao/certificacao-
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desenVolVimento de ConteÚdos Para a aPliCação moBile 
de serralVes
A Aplicação Mobile de Serralves, que em 2012 ganhou uma Menção Honro-
sa do Prémio Nacional Multimédia, permite conhecer a Fundação através 
de percursos georreferenciados, aceder a informação detalhada sobre a 
história e o património da instituição e ainda conhecer a Coleção. Preten-
de-se desenvolver conteúdos relativos a boas práticas ambientais e geor-
referenciar os ecopontos existentes no Parque.

adesão À hora do Planeta
A Fundação irá aderir à Hora do Planeta, à semelhança de anos anteriores.

Trata-se de uma iniciativa da World Wide Fund for Nature (WWF), que re-
presenta uma tomada de posição contra as alterações climáticas, e pro-
cura alertar para o aquecimento global e para um modo de vida mais sus-
tentável. Consciente da sua presença e influência junto das comunidades 
local, regional e internacional, a Fundação pretende aderir a esta iniciativa 
em 2015 e desligar as luzes durante 60 minutos.

serralVes em Festa e Festa do outono 
Os eventos realizados em Serralves para crianças, jovens e famílias como a 
“Festa do Outono” ou o “Serralves em Festa” são momentos muito impor-
tantes para divulgação da Missão da Fundação e para transmitir, de uma 
forma pedagógica, princípios e boas práticas ambientais junto dos seus 
visitantes e ao longo de toda a cadeia de fornecedores.

Prosseguindo o trabalho que tem vindo a ser feito, em 2015 continuar-se-á 
a fomentar a sensibilização dos visitantes para a correta separação de re-
síduos através da colocação de mais ecopontos no espaço dos eventos, da 
afixação de sinalética para informar sobre a correta separação dos resídu-
os, e a incentivar à adoção de boas práticas através da Newsletter. Também 
dando continuidade a ações desenvolvidas em anos anteriores, e em arti-
culação com a Direção do Parque, pretende-se dar apoio na coordenação 
das Brigadas de Ambiente – grupos de voluntários que visam sensibilizar o 
público para a preservação do Parque.

É nosso objetivo desafiar também os fornecedores a serem mais susten-
táveis e a construírem soluções em conjunto com Serralves para minimi-
zarem a geração de resíduos da sua atividade e para utilizarem materiais 
mais ecológicos. Um dos desafios que se impõe é a redução dos numerosos 
copos de plástico que se geram nestes eventos.

pArtiCipAçÃo nACionAl/internACionAl

Com a conferência realizada em 2015 com o tema “EMAS e a Cultura do 
Ambiente“, Serralves foca o debate na sustentabilidade ao nível nacional e 
internacional, reportando experiências comparadas de implementação do 
EMAS e refletindo sobre o contributo das organizações para a promoção 
de uma cultura ambiental.

A Fundação aderiu ao Global Compact em 2006, subscrevendo os seus 10 
princípios, nomeadamente, princípios dos direitos humanos, do direito do 
trabalho, da proteção ambiental e princípios contra a corrupção. Em 2015 
a Fundação irá aderir à rede portuguesa, com o objetivo de reforçar a sua 
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intervenção nas áreas da responsabilidade social e na partilha de experi-
ências com outras organizações.

A Fundação de Serralves é também sócia da Associação Portuguesa da 
Qualidade, associação sem fins lucrativos, que tem como missão a promo-
ção e divulgação da Qualidade em Portugal. Serralves pretende manter 
a associação a esta rede, que promove atividades de carácter formativo, 
apoio ao desenvolvimento organizacional e grupos de estudo e debate.

Adicionalmente pretende analisar-se a viabilidade de adesão a redes de 
ambiente que promovam iniciativas relacionadas com o EMAS e a susten-
tabilidade como o EMAS Club Europe http://www.vnu-ev.de/.

CertifiCAçÃo de eventos

A International Standard Organization editou, em 2012, a norma ISO 20 121 
– Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis, tendo os membros da equipa 
de sustentabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012 
sido os grandes impulsionadores do seu desenvolvimento. A referida nor-
ma fornece uma estrutura para identificar, reduzir e eliminar os potenciais 
impactes negativos e maximizar os impactes positivos dos eventos.

O “Serralves em Festa” e a “Festa do Outono”, a par das exposições e das de-
mais iniciativas promovidas por Serralves, serão o objeto desta certificação 
que tem como objetivo primeiro comunicar e disseminar a sustentabilidade 
junto dos seus visitantes e ao longo de toda a cadeia de valor, que engloba 
aspetos tão diversos como os que se apresentam de seguida:

•  Local;

•  Transportes;

•  Comunidade local;

•  Bem-estar;

•  Desempenho económico;

•  Utilização de recursos;

•  Água;

•  Resíduos;

•  Práticas laborais;

•  Catering;

•  Alojamento;

•  Comunicação.

Por abranger áreas tão diversas, a certificação pela ISO 20121 exige uma 
abordagem mais integrada no planeamento dos eventos, sendo essencial o 
compromisso dos vários agentes do projeto, sempre com o imprescindível 
envolvimento da Gestão de Topo.

http://www.vnu-ev.de/
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Visita à Casa de Serralves, 2014

(páginas anteriores)
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Financiamentos comunitÁrios

Consciente da necessidade 
acrescida de angariar recursos 
para financiar as diversas 
atividades da fundação, será 
mantida uma estratégia de 
procura exaustiva de linhas de 
co-financiamento de programas 
comunitários, no sentido de 
apresentar o maior número 
possível de candidaturas em 
vários setores de atividade.

Com este objetivo, propõem-se as seguintes ações:

•  Intensificar a pesquisa de fontes de financiamento, a 3 níveis:

EUROPEU (EUROPA CRIATIVA)

NACIONAL (PORTUGAL 2020)

REGIONAL (NORTE 2020)

•  Registar e aceder regularmente ao Balcão 2020 (ponto de acesso aos 
Fundos Europeus Estruturais e de investimento);

•  Estabelecer contactos regulares com agentes-chave dos Programas 
de Financiamento, ao nível nacional e europeu;

•  Articular o eixo estratégico de atividade da Fundação “Indústrias  
Criativas” com os demais eixos, de modo a procurar enquadrar as mes-
mas enquanto projetos vocacionados para a dinamização do tecido em-
presarial do setor criativo e para a criação de emprego;

•  Promover uma maior participação em projetos conjuntamente com 
entidades parceiras (networking);
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•  Articular-se, de forma constante, com a ADDICT, assim como promov-
er a interação e trabalho em rede em equipas multidisciplinares, muito 
especialmente, os profissionais criativos, os centros de investigação e 
desenvolvimento tecnológico e as empresas de vários setores de ativi-
dade;

•  Prosseguir a estratégia de responder às mais diversas candidaturas 
a Prémios, ao nível nacional e internacional, no sentido de reforçar 
a notoriedade e (re)conhecimento das atividades desenvolvidas pela 
Fundação de Serralves.

•  Reforçar a comunicação interna no sentido de se identificarem proje-
tos enquadráveis com programas de financiamento;

•  Reforçar a comunicação com o exterior, potenciando o reconheci-
mento de Serralves como entidade promotora de projetos financiados, 
enquanto agente ativo das políticas públicas nacionais e regionais;

•  Estudar a possibilidade de renovação da Fundação como entidade 
formadora;

•  Procurar identificar oportunidades de candidaturas a promover por 
terceiros (ex: autarquias fundadoras), no âmbito das quais Serralves 
possa surgir como prestador de serviços.
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Espetáculo Gregory Crewdson, 

ACE – Academia Contemporânea 

de Espetáculo, Serralves em 2014

(páginas anteriores)
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sistemas de inFormação

em 2015 uma das prioridades 
nesta área será a renovação 
do parque informático ao nível 
dos utilizadores (desktops, 
workstation e portáteis).

A solução a adotar passará pela implementação de uma tecnologia de Vir-
tual Desktop, baseada em HYPER-V ou VMWARE. Esta solução de Virtu-
al Desktop Infrastructure (VDI) permite disponibilizar áreas de trabalho e 
aplicativos, sem comprometer a conformidade. Os aplicativos e os dados 
permanecem no datacenter, pelo que o risco de perda de informações em 
dispositivos perdidos ou roubados torna-se reduzido. A VDI fornece uma 
gestão eficiente com uma única consola e experiência do utilizador em 
diversos dispositivos e plataformas.

Esta tecnologia oferece à equipa de Tecnologias de Informação (TI) a li-
berdade de escolher entre áreas de trabalho virtuais pessoais ou em pool, 
RemoteApp, no datacenter, e RemoteApp, hospedado no Azure, para que a 
equipa possa personalizar a implementação para atender às necessidades 
da organização.

Também para 2015 está prevista a substituição da atual aplicação de bilhéti-
ca, a qual foi instalada em 1999 e que, embora seja uma aplicação extrema-
mente estável, encontra-se ultrapassada ao nível das funcionalidades. Uma 
nova aplicação trará novas funcionalidades, tais como:

•  Portal de Venda na Internet
•  Venda de Bilhetes
•  Emissão de Convites
•  Gestão de Reservas
•  Promoções, Concursos
•  Realização de Inquéritos
•  Controlo de Acessos Digital (códigos de barras, RFID)
•  Mapas de Controlo de Gestão
•  Gestão de Espetáculos
•  Gestão de Vouchers
•  Gestão de Assinaturas e Passes
•  Venda de Produtos e Merchandising
•  Vendas na página de Facebook
•  Sistema de Faturação integrado

Um outro projeto a concretizar em 2015, em parceria com o Serviço de 
Manutenção, será a conversão das ainda existentes câmaras de CCTV ana-
lógicas, as quais funcionam em modo contínuo desde 1999, para câmaras 
digitais.
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Performance Manifesto And, 

Coletivo And_Lab, Serralves em Festa 2014

(páginas anteriores)
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Área administrativa  
e Financeira

A execução do presente plano 
de Atividades é muito exigente, 
quer pela necessidade de 
assegurar o nível de receitas 
previstas, quer pela necessidade 
de garantir a eficiente gestão de 
recursos materiais e financeiros, 
considerada fundamental para 
que o impacto das contingências 
económicas atuais seja 
minimizado no desenvolvimento 
das atividades da fundação de 
serralves. 

A gestão rigorosa dos meios ao dispor, a aplicação rigorosa dos procedi-
mentos de controlo internos e o rigoroso controlo orçamental continuam a 
ser uma prioridade em 2015.

O controlo de gestão assume grande importância no controlo e moni-
torização de todas as variáveis da atividade. Envolver as diversas áreas 
funcionais na elaboração e controlo do orçamento, por forma a aumentar 
o compromisso com os objetivos aí definidos tem sido uma das preocu-
pações desta área. 

Em 2015, a disponibilização de informação de gestão em tempo útil, a 
todos os níveis de decisão, e o desenvolvimento de indicadores de gestão, 
será uma prioridade, por forma a permitir a todos os colaboradores e aos 
órgãos de gestão o acompanhamento da atividade e do cumprimento dos 
objetivos definidos.

O Serviço Administrativo Financeiro deverá rever o Sistema de Gestão de 
Imobilizado, por forma a assegurar uma correta gestão dos ativos imobili-
zados pelas diversas áreas funcionais.

O Serviço de Aprovisionamento assume um papel fundamental na aqui-
sição de produtos e serviços, pois dependendo da condução do processo 
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de aquisição podem gerar-se reduções significativas nos custos e melho-
rias consideráveis nos resultados finais. O objetivo deste serviço para 2015 
será o de continuar a consultar o mercado, procurando fornecedores com 
a mesma qualidade, mas com melhores condições financeiras e garantir 
que o processo de aquisição cumpre todos os regulamentos em vigor.

O Serviço de Manutenção, Segurança e Obras terá de se focar na gestão 
eficiente dos espaços da Fundação, em dar continuidade a uma gestão ri-
gorosa de todos os gastos em manutenção e conservação, e em apresentar 
novas medidas para um aumento da qualidade, segurança e da eficiência 
energética dos edifícios.

O património da Fundação existe para que a organização o utilize, mas 
para isso é necessário que os bens funcionem adequadamente, sem perda 
de qualidade, com fiabilidade, e com menor custo possível. Ou seja, uma 
manutenção eficiente dos equipamentos, associada à minimização de cus-
tos, é fundamental para que se cumpram todos os objetivos. 

Em 2015 o Serviço de Manutenção continuará o trabalho iniciado em 2013 
de reabilitação de todos os equipamentos necessários ao funcionamento 
do Museu, da Casa e demais construções. Para além de todos os trabalhos 
preventivos de manutenção e conservação dos equipamentos, serão rea-
lizadas obras de construção civil de reparação de infiltrações na garagem 
do Museu e pintura de algumas fachadas do edifício. 



Entrada Fundação de Serralves, 

Rua D. João de Castro

(páginas seguintes)
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Versões eletrónicas de 
Planos de Atividades, 
Relatórios e Contas e 
outros documentos,  
estão disponíveis para 
consulta em:
WWW.serralves.pt

diretores
Odete Patrício
Diretora Geral

Suzanne Cotter
Diretora do Museu

João Almeida
Diretor do Parque

Cristina Passos
Diretora de Recursos  
e Projetos Especiais

Sofia Castro
Diretora Administrativo-Financeira
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