
Plano 
de actividades 
2011



PLANO DE ACTIVIDADES 2011 
 

  



 

F
CO
AN

EST
A B
RE
AC
AD
AD
AE
ÁG
AG
AIR
AL
ÁL
AM
AN
AN
AN
AP
LE
ÁR
AR
ÁR
CR
AS
AS
AS
AS
AU
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BIA
BN
CR
BO
BP
BR
CA
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CÂ
CE
CH
CIM

UNDA
ONSELH

NTÓNIO GOME

TADO PORTU
BOA REGULAD
LÓGIOS, LDA.

CO - FÁBRICA 
DALBERTO NE
DP – ÁGUAS DE

NOR – AUTO-
GUAS DO DOU
GUSTINA BESS
RBUS INDUST
EXANDRE CA
VARO SIZA 

MORIM - INVES
NA – AEROPOR
NDRÉ JORDAN
NTÓNIO BRAN
PDL - ADMINIS
IXÕES, S.A. 

REA METROPO
RSOPI - INDÚS
RVORE – COOP

L. 
A EDITORES I
SOCIAÇÃO CO
SOCIAÇÃO EM
SOCIAÇÃO NA

UTO SUECO, L
 VIDRO, S.A. 
NCO BILBAO 
NCO BORGES
NCO BPI, S.A.
NCO DE COM
NCO ESPIRÍTO
NCO FINANTI
NCO FONSEC
NCO INTERNA
NCO NACION
NCO PORTUG
NCO PRIVADO
NIF – BANCO 

AL – PORTELA
P FACTOR, Cª
ÉDITOS, S.A. 

OSCH TERMOT
I - BANCO PO
ISA - AUTO-E
IXA GERAL D
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
MARA MUNIC
REALIS,SGPS
ELDING, LDA.

MPOR - CIMEN

ÇÃO D
HO DE FU
ES DE PINHO -

UGUÊS 
DORA – COMÉ
. 
DE CALÇADO

EIVA DE OLIVE
E PORTUGAL,
ESTRADAS D
RO E PAIVA, S

SA-LUÍS 
RIE 

ARDOSO, S.A.  

STIMENTOS E 
RTOS DE POR
N 
DÃO MIRAND

STRAÇÃO DOS

OLITANA DO P
TRIA METALÚ

PERATIVA DE 

II, S.A. 
OMERCIAL DO
MPRESARIAL 
ACIONAL DE F
DA. 

VIZCAYA ARG
S & IRMÃO, S.A
. 
ÉRCIO E INDÚ
O SANTO, S.A
IA, S.A. 

CAS & BURNAY
ACIONAL DE C
AL ULTRAMA

GUÊS DO ATLÂ
O PORTUGUÊ
INTERNACION

A & Cª, S.A. 
ª INTERNACIO

TECNOLOGIA, 
RTUGUÊS DE
STRADAS DE 
E DEPÓSITOS

CIPAL DA PÓV
CIPAL DE MAT
CIPAL DE OVA
CIPAL DE S. JO
CIPAL DE SAN
CIPAL DE SAN
CIPAL DE VIAN
CIPAL DE VILA
CIPAL DE VISE
CIPAL DO POR
, S.A. 
. 

NTOS DE PORT

 

DE SER
UNDADO

 Presidente 

ÉRCIO E INDUS

, S.A. 
EIRA 
, SGPS, S.A. 
O NORTE, S.A
SA. 

 PARTICIPAÇÕ
TUGAL, S.A. 

DA 
S PORTOS DO

PORTO 
ÚRGICA, S.A. 
ACTIVIDADE

O PORTO 
DE PORTUGA

FARMÁCIAS 

GENTARIA (P
A. 

ÚSTRIA, S.A. 
A. 

Y 
CRÉDITO, S.A

ARINO 
ÂNTICO, E.P. 

ÊS, S.A. 
NAL DO FUNC

ONAL DE AQU

S.A. 
 INVESTIMEN
PORTUGAL, S

S, S.A. 
VOA DE VARZ
TOSINHOS 
AR 
OÃO DA MADE

NTA MARIA DA
NTO TIRSO 
NA DO CASTE
A DE CONDE 
EU 
RTO 

TUGAL, SGPS

RRALVE
ORES 

STRIA DE 

A. 

ÕES, S.A. 

 DOURO E DE

S ARTÍSTICAS

AL 

ORTUGAL), S

. 

CHAL, S.A. 

UISIÇÃO DE 

TO, S.A. 
S.A. 

IM 

EIRA 
A FEIRA 

ELO 

, S.A. 

ES 

E 

S, 

.A. 

CI
CI
CO
CO
CO
CO
CO
CR
CT
DI
S.
ED
S.
ED
EF
EL
EN
ER
EU
EU
F.
FÁ
FE
FI
FN
FR
FR
FU
FU
GA
PO
GA
PO
GA
GE
GR
GR
GR
I. 
IB
IM
IM
IN
IN
IN
J.
JB
JE
JM
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JV
LU
M
M

IN - CORPORA
INCA - COMPA
OMPANHIA DE
OMPANHIA DE
OMPANHIA DE
OMPANHIA PO
OTESI – COMP
RÉDITO PRED
TT - CORREIO
ILIVA - SOCIE
A. 
DIFER – CONS
A. 
DP - ELECTRIC
FACEC CAPITA
L CORTE INGL
NTREPOSTO -
RICSSON TEL
URONEXT LIS
UROPARQUE 
RAMADA, AÇ

ÁBRICA DE MA
ERNANDO SIM
LINTO MOTA,

NAC - FÁBRIC
RANSCISCO J
ROMAGERIES 
UNDAÇÃO EN
UNDAÇÃO LU
ALP ENERGIA
ORTUGAL, S.A
ALP ENERGIA
ORTUGUESA 
AMOBAR – SO
ESTIFUTE, S.A
RUPO CIVILIZ
RUPO MEDIA 
RUPO NABEIR
P. HOLDING, S

BERSOL, SGPS
MATOSGIL – IN
MPÉRIO BONA
NDITEX, S.A. (Z
NDÚSTRIAS TÊ
NTER IKEA CE

 SOARES COR
BT - TECIDOS,
ERÓNIMO MA
MA FELPOS, S
OÃO GONÇAL
OÃO RENDEIR
OÃO VASCO M
OAQUIM MOU
ORGE DE BRIT
ORGE SAMPA
OSÉ BERARDO
OSÉ DE MELL
OSÉ PAULO F
VC – HOLDING
USOMUNDO, S
ACONDE, SGP
ANOEL DE OL

AÇÃO INDUST
ANHIA INDUST
E SEGUROS A
E SEGUROS F
E SEGUROS T
ORTUGUESA 
PANHIA DE TÊ
IAL PORTUGU
S DE PORTUG
DADE DE INV

TRUÇÕES PIR

CIDADE DE PO
AL, SGPS, S.A
LÊS, S.A. 
- GESTÃO E PA
ECOMUNICAÇ
BON – SGMR, 
- CENTRO ECO

ÇOS E INDÚST
ALHAS FILOB

MÃO, SGPS, S.
, SUCRS, S.A. 
A NACIONAL 
OSÉ MARQUE
BEL PORTUG
GENHEIRO AN
SO - AMERICA

A, SGPS, S.A. (
A.) 
A, SGPS, S.A. (T
DE GÁS NATU

OCIEDADE DE 
A. 
ZAÇÃO 

CAPITAL 
RO - DELTA CA
SGPS, S.A. 

S, S.A. 
NVESTIMENTO
NÇA – COMPA

ZARA PORTUG
ÊXTEIS SOME
NTRE PORTUG
RREIA, S.A. 
, S.A. 
RTINS, SGPS, 

S.A. 
VES 

RO 
MARQUES PIN
TINHO 

TO 
IO 
O 
O - SAÚDE, SG
ERNANDES 

G, SGPS, S.A. 
SGPS, S.A. 
PS, S.A. 
LIVEIRA 

TRIAL DO NOR
TRIAL DE CER

ALLIANZ PORT
FIDELIDADE M
TRANQUILIDA
DE HIPERMER

ÊXTEIS SINTÉ
UÊS, S.A. 
GAL, S.A. 
ESTIMENTOS

RES COELHO 

ORTUGAL, S.A
A. 

ARTICIPAÇÕE
ÇÕES, LDA. 

S.A. 
ONÓMICO E C

TRIAS, S.A. 
BRANCA, S.A. 
.A. 

DE AR COND
ES PINTO 
GAL, S.A. 
NTÓNIO DE A
ANA  
PETROGAL-P

TRANSGÁS - 
URAL, S.A.) 
REPRESENTA

AFÉS, SGPS, S

OS, SGPS, S.A
ANHIA DE SEG
GAL) 
LOS, S.A. 
GAL, S.A. 

S.A. 

NTO 

GPS, S.A. 

RTE, S.A. 
RÂMICA, S.A.
TUGAL, S.A. 
UNDIAL, S.A.
DE, S.A. 

RCADOS, S.A.
TICOS, S.A. 

 IMOBILIÁRIO

& FERNANDE

A. 

ES, SGPS, S.A.

CULTURAL 

ICIONADO 

LMEIDA 

ETRÓLEOS D

SOCIEDADE 

AÇÕES, S.A. 

S.A. 

. 
GUROS, S.A.

3 

OS, 

S, 

. 

E 



 

 
PLANO DE ACTIVIDADES 2011 
 

MARIA ANTÓNIA PINTO DE AZEVEDO MASCARENHAS 
MARIA CÂNDIDA E RUI SOUSA MORAIS 
MÁRIO SOARES 
MARTIFER, CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S.A. 
MARTINEZ GASSIOT, VINHOS, S.A. 
MCCANN ERICKSON, PORTUGAL, PUBLICIDADE, LDA. 
MCKINSEY & COMPANY 
METRO DO PORTO, S.A. 
MIGUEL PAIS DO AMARAL  
MILLENNIUM BCP 
MONTEPIO GERAL 
MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA E 
ASSOCIADOS 
MOTA – ENGIL, SGPS, S.A. 
N. QUINTAS, SGPS, S.A. 
NESTLÉ PORTUGAL, S.A. 
NORPRINT – ARTES GRÁFICAS, S.A. 
OCIDENTAL SEGUROS 
PARQUE EXPO 98, S.A. 
PEDRO ALMEIDA FREITAS 
POLIMAIA – SGPS, S.A. 
PORTGÁS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE GÁS, S.A. 
PORTUCEL – EMPRESA PRODUTORA DE PASTA DE 
PAPEL, S.A. 
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A.  
PRODUTOS SARCOL, S.A. 
PROSEGUR 
R. A. R. - REFINARIAS DE AÇÚCAR REUNIDAS, S.A. 
RANGEL INVEST – INVESTIMENTOS LOGÍSTICOS, S.A. 
REFRIGE – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE REFRIGERANTES, 
S.A. 
REN, REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. 
RIMA, S.A. 
ROLPORTO (SOLEASING) 

RUMAPE, SGPS, S.A. 
SAG GESTE – SOLUÇÕES AUTOMÓVEIS GLOBAIS, SGPS, 
S.A. 
SANTANDER TOTTA 
SANTOGAL, SGPS, S.A. 
SAP IBÉRIA 
SCC – SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS, S.A. 
SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. 
SIEMENS, 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. 
SOMAGUE, SGPS, S.A. 
SONAE SGPS, S.A. 
SOVENA GROUP – SGPS, S.A. 
STCP - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO 
PORTO, S.A. 
TABAQUEIRA, S.A  
TERESA PATRÍCIO GOUVEIA 
TÊXTEIS CARLOS SOUSA, S.A. 
TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S.A. 
TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A. 
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. 
UNIÃO DE BANCOS PORTUGUESES, S.A. 
UNICER – BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 
UNIVERSIDADE DO MINHO 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
VARZIM-SOL - TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S.A.  
VERA LILIAN COHEN ESPÍRITO SANTO SILVA 
VICAIMA - INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, S.A. 
VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. 
VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
LUÍS GARCIA BRAGA DA CRUZ - Presidente 
RUI MANUEL CAMPOS GUIMARÃES - Vice-Presidente 
LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA - Vice-
Presidente 
ADALBERTO MANUEL DA FONSECA NEIVA DE OLIVEIRA- 
Vice-Presidente 
ELISA MARIA DA COSTA GUIMARÃES FERREIRA 
VERA MARGARIDA ALVES PIRES COELHO 
ANA MARIA ALMEIDA LEITE DE PINHO MACEDO SILVA  
ANDRZEJ FRANCISZEK SPITMAN JORDAN  
MANUEL EUGÉNIO PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO 

CONSELHO FISCAL  
ANA MARGARIDA BARATA FERNANDES - Presidente 
JORGE NELSON QUINTAS 
ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC. SA. 
Representado por: António Manuel Dantas de Amorim 

DIRECÇÃO 
Directora Geral 
ODETE PATRÍCIO 

Director do Museu 
JOÃO FERNANDES 

Directora de Recursos e Projectos Especiais 
CRISTINA PASSOS  

Directora de Marketing e Desenvolvimento 
BÁRBARA MARTO  

Director Administrativo-Financeiro 
SALUSTIANO NOGUEIRA 
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assumiu um papel pioneiro, criando a primeira Incubadora de Indústrias Criativas portuguesa – 

INSERRALVES - já em funcionamento e promovendo, com a criação da ADDICT (Agência para o 

Desenvolvimento das Indústrias Criativas), a que preside, a constituição do primeiro Cluster de 

Indústrias Criativas em Portugal, na região Norte. 

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

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

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

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

Baseando a sua actuação numa Visão estratégica que se define pelos seguintes princípios:  

 Foco na contemporaneidade; 

 Âmbito Internacional; 

 Integração na comunidade; 

 Abertura e incentivo ao debate de novas ideias; 

 Pluridisciplinaridade; 

 Abordagem Empresarial na gestão da Fundação; 

 Sustentabilidade, actuando de forma exemplar, em relação às questões ambientais, sociais e 

financeiras.  

E desenvolvendo a sua acção de acordo nos seguintes Valores: 

 Independência; 

 Excelência institucional; 

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

 Valorização do papel dos Fundadores como mecenas e parceiros; 

 Autonomia da programação; 

 Rigor e eficiência na gestão dos recursos. 

 A Fundação acredita que a sua cultura institucional, a par do entusiasmo e empenho de todos os que 

participam neste projecto, é um dos seus principais activos e motor do seu desenvolvimento. 

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

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

metodologia de trabalho assente no estabelecimento de parcerias com os Fundadores e de 

cooperação activa com o Estado, as Autarquias e as Instituições da Sociedade Civil, de um grande 

rigor e eficiência na gestão dos recursos, são factores determinantes do sucesso deste projecto, que 

importa, pois, preservar e aprofundar, respondendo às dificuldades do presente e aos desafios do 

Futuro. 
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ROBERT MORRIS: VIDEOS E BODYSPACEMOTIONTHINGS 

Robert Morris é um dos mais importantes artistas conceptuais norte-americanos, cuja participação foi 

decisiva nas actividades da Judson Church. Esta exposição apresentará pela primeira vez os seus 

videos criados conjuntamente com “Bodyspacemotionthings”, uma instalação “participatória” onde o 

artista convida o público a subir, a escorregar e a balançar através de grandes elementos de escultura. 

Criado em 1971 para a inauguração de uma exposição na Tate Gallery, Londres, e reconstituída 

recentemente no Fim-de-semana Longo da Tate Modern, consiste de objectos tais como cilindros, 

rampas, túneis e paredes de escalada. Será feita nova reconstrução dessa instalação para 

apresentação no Museu de Serralves. 

Maio - Setembro 

JOSÉ BARRIAS 

José Barrias (1944) é um artista português residente em Milão que inicia o seu trabalho em finais da 

década de 70, construindo narrativas visuais através do desenho, da pintura, da fotografia e da 

instalação. A memória íntima articula-se com a memória dos lugares e da História nos seus trabalhos. 

O tempo como passagem é convocado a partir da acumulação de vestígios e de referências onde a 

composição visual resulta da convergência das imagens e das histórias. O romance filosófico adquire 

assim a dimensão de um romance visual. Ou de “quase um romance…”, como diria Barrias, que assume 

o inacabado ou o imperfeito como condição da obra aberta que as suas narrativas constituem. 

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

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

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

momento. 

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 
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2.3. EXPOSIÇÕES ITINERANTES 

O programa de exposições itinerantes para 2011 é consentâneo com os objectivos estratégicos da 

instituição, no que respeita à “criação de parcerias em todo o país de modo a apoiar a revelação de 

novos valores, divulgar a Colecção de Serralves e qualificar a programação de equipamentos 

existentes”.  

PROGRAMA EXPOSITIVO PARA AUTARQUIAS 

Serralves apresenta novamente uma série de exposições itinerantes diversificadas e investe na 

promoção de um conjunto de exposições adaptadas ao contexto autárquico. 

O Programa Antena é retomado, como forma de revelar novos valores, sendo apresentadas duas 

exposições Antena em 2011. Reforça-se, em simultâneo, o âmbito geográfico das colaborações com 

autarquias e outras entidades, apresentando-se um programa que visa realizar exposições em todo o 

país: Norte, Centro, Alentejo, LVT, Algarve e Ilhas.  

Após a apresentação em 2010 da exposição “Impressões e Comentários”, que reúne fotografia das 

colecções de Serralves e do BES, em Barcelona e em Valencia, esta circulará em Portugal, em 2011, por 

várias autarquias. Além disso, a Fundação continua a promover a exposição “A Razão das Coisas”, 

que reúne trabalhos de Júlio Pomar, Gerard Castello Lopes e António Rodrigues, apresentando-a no 

próximo ano em duas autarquias.  

No que respeita a exposições pontuais, apresentar-se-á Manoel de Oliveira / José Régio em 

Portalegre, num dos dois momentos das comemorações da instalação de José Régio em Portalegre, 

que decorrem este ano e o próximo (80 anos da instalação de José Régio em Portalegre em 2010 e 40 

anos da Casa Museu em 2011). Além disso, a Fundação de Serralves participará no Allgarve 2011, em 

articulação com câmaras locais, em termos a confirmar. 

BIBLIOTECAS 

A aposta nas Bibliotecas constitui um novo vector de colaboração, iniciado em 2010 com a oferta 

alargada de publicações de Serralves às Bibliotecas Municipais das autarquias nossas Fundadoras, 

através da proposta de realização do projecto ART@BIBLIO e da disponibilização da exposição 

“Gateways”. O projecto ART@BIBLIO reunirá várias Câmaras Fundadoras e terá uma primeira 

exposição no último trimestre de 2011. A exposição que integra o projecto ART@BIBLIO, intitulada “Do 

Rato Mickey a Andy Warhol” estará em digressão pelos restantes 4 parceiros ao longo de 2012. Por 

sua vez, a exposição “Gateways”, apresentada no Silo-Cultural do NorteShopping é retomada para 

circulação, desta vez numa proposta para Bibliotecas, pois os seus conteúdos permitem uma excelente 

exploração de actividades pedagógicas em torno do Livro, sendo totalmente flexível a sua adaptação 

aos espaços expositivos. 
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EDUARDO BATARDA 

O catálogo (com cerca de 220 páginas) incluirá, além de textos dos comissários da mostra, uma 

antologia de textos críticos sobre o artista e uma selecção dos seus escritos, incluindo de crítica de 

arte, domínio em que se manifestou com particular virulência o seu espírito acutilante. 

BES REVELAÇÃO 

À semelhança dos anos anteriores, será editado um catálogo que documentará o percurso dos artistas 

premiados no concurso organizado pelo BES e as suas obras a concurso. 

LEONOR ANTUNES 

Com textos de Maria Barman e Dieter Roelstraete, este livro de artista – como todas as publicações 

que acompanham exposições de Leonor Antunes – incluirá ainda uma conversa desta com Núria 

Enguita, comissária da mostra. A publicação distribuir-se-á por sete separatas individuais, algumas das 

quais produzidas pelos Museus co-produtores da exposição. 
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4. CRE - Centro Regional de Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da 

Área Metropolitana do Porto (AMP, DREN; UCP- Centro Regional do Porto) 

5. FCUP – Departamento de Geologia 

6. FEUP – Laboratório da Qualidade do Ar Interior 

7. FEUP - Projecto ENEAS  

8. LPN - Liga de Protecção da Natureza 

9. Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal 

10. APISANTOS 

Um outro contributo fundamental para este novo desígnio, foi a inauguração do Espaço.Parque, 

resultado de um trabalho de recuperação, que requalificou e valorizou os espaços existentes, criando 

desta forma um terceiro pólo de actividades na propriedade, para além do Museu e da Casa.  

Este novo pólo vai ampliar, de forma significativa, a capacidade de acolhimento de públicos e o 

desenvolvimento de uma nova linha de programação, que tem como principal objectivo aproximar a 

produção científica de referência - nas áreas da arquitectura paisagista, da ecologia, da genética, da 

biodiversidade, e da energia - da comunidade, numa prática de transferência de conhecimento assente 

na já longa experiência educativa e de empreendedorismo da Fundação de Serralves. 

Este projecto, que contou com um financiamento comunitário, atribuído no âmbito de uma candidatura 

apresentada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, viabilizou novamente 

o assento agrícola como uma unidade só, integralmente dedicada ao público de Serralves. 

As actividades de gestão e manutenção do Parque de Serralves continuarão a marcar grande presença 

na actividade desenvolvida no Parque, assegurando desse modo a preservação da sua identidade e 

carácter únicos no panorama da arte dos jardins e da arquitectura paisagista da primeira metade do 

século XX, a nível nacional e internacional.  

Para além deste conjunto de rotinas diárias, semanais e sazonais que constituem o calendário de 

manutenção e gestão do Parque, em 2011 pretende-se ainda desenvolver um conjunto de acções 

destinadas a melhorar a visibilidade do Parque junto do grande público e, consequentemente, 

aumentar a capacidade de captação de visitantes bem como a qualidade das visitas do ponto de vista 

informativo e educativo. 

No que respeita à actividade cultural da Direcção do Parque, para 2011 prevê-se a conclusão de dois 

projectos iniciados em 2010: uma publicação sobre o património da Fundação de Serralves e uma 

conferência internacional dedicada a Jacques Gréber e Robert Auzelle. No âmbito do Protocolo 

assinado entre a Fundação de Serralves e o CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e 

Recursos Genéticos da Universidade do Porto), será desenvolvido um conjunto de conferências e 

outras actividades subordinadas aos temas da conservação da natureza, biodiversidade e arquitectura 

paisagista.  
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O site da Fundação de Serralves, que desde 2006 já registou mais de 4 milhões de visitantes virtuais, é 

uma eficaz e abrangente ferramenta de divulgação. Entende-se que há capacidade de melhorar 

significativamente a quantidade e qualidade de informação relativa ao Parque no site, reforçando a 

sua visibilidade e aumentando a sua capacidade de atracção. 

O Parque, pelas suas características próprias, principalmente pela sua imensa riqueza botânica e sua 

constante mutação ao longo das diferentes estações do ano, é um importante factor de atracção e a 

introdução periódica de informação e imagens sobre a sua diversidade cénica convidam à visita. 

Espera-se deste modo não só proporcionar mais informação ao visitante mas também aumentar o 

número de vezes que visita o Parque. A introdução desta informação e a forma de visualização no site 

encontra-se já a ser estudada, assim como os conteúdos a introduzir.  

No que respeita à informação disponibilizada para o público no espaço físico da Fundação, vai ser dada 

continuidade à recuperação e revisão da sinalética direccional do Parque. No entanto, esta carece 

ainda de uma revisão estrutural de modo a se atingir a sua recuperação em pleno. Prevê-se que se 

atinja esse objectivo no início de 2011.  

Pretende-se também proceder à revisão e valorização dos percursos de visitação actualmente 

disponíveis para o público. Os mapas actuais são genéricos e fornecem pouca informação específica 

referente ao Parque, aos seus espaços e às espécies botânicas presentes. Pretende-se enriquecer 

estes mapas, que estarão disponíveis para download no site da Fundação, com informação escrita e 

imagética à semelhança do que já existe em outros parques europeus. 

Para além da valorização dos materiais existentes, pretende-se ainda criar um novo percurso de 

visitação do Parque inteiramente dedicado às Árvores Notáveis. O Parque de Serralves é detentor de 

alguns espécimes de grande beleza, dimensão e invulgaridade que passam despercebidos a quem nos 

visita. Este novo percurso será também divulgado em suporte de papel e digital e será ainda 

complementado com sinalética específica junto a cada uma das árvores referenciadas. Esta sinalética 

fará referência ao nome da árvore, comum e botânico, informação geral e específica do espécime em 

questão, quando existente, complementada com imagens e desenhos. Pretende-se ainda efectuar um 

estudo sobre a captação de carbono de cada um dos exemplares escolhidos, informação que também 

constará na sinalética. 

4. ACÇÕES DE INVESTIMENTO 

4.1. REABILITAÇÃO DOS JOGOS DE ÁGUA DO PARTERRE CENTRAL 

Os Jogos de Água do Parterre Central são, a par com a Alameda dos Liquidambares, uma das imagens 

de referência do Parque de Serralves. Este conjunto de fontes, tanques e canaletes, apesar de alvo de 

intervenção aquando do Projecto de Recuperação do Parque, continua a hoje a apresentar deficiências 
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envolvente directa dos edifícios e novos percursos executados no decorrer da obra de recuperação. 

Deste modo poder-se-ão identificar os locais onde a vegetação actual está envelhecida e necessita de 

ser substituída, assim como os locais que necessitam de novos projectos de plantação, favorecendo 

deste modo a unificação dos edifícios com a sua envolvente e valorizando a qualidade visual e 

ambiental dos espaços. 

4.3. JARDIM DE AROMÁTICAS, LAGO E CAMINHO RICHARD SERRA 

Em 2011 continuará a reabilitação do Jardim das Aromáticas através da introdução de plantas em falta 

e pela instalação de sinalética identificativa. Será dada continuidade ao estudo das plantas 

apropriadas para a envolvente do Lago e de métodos de protecção durante o período de instalação 

nas zonas mais sensíveis ao pisoteio. Relativamente à plantação do canteiro paralelo ao caminho onde 

se situam as esculturas de Richard Serra, pretende-se concluir a sua plantação dando continuidade ao 

processo já iniciado em 2010. 

4.4. OLIVEIRA SOVENA 

Sendo o Grupo Sovena  o novo Mecenas do Parque, considerado hoje o segundo maior distribuidor de 

azeite do Mundo, a sua presença no Parque será marcada  através da plantação, ainda em 2010, de 

uma oliveira centenária proveniente de um dos seus olivais em Ferreira do Alentejo. Esta oliveira 

monumental, que constará no novo percurso das árvores notáveis do Parque de Serralves, virá não só 

enriquecer ainda mais a sua já vasta colecção de espécies como ainda proporcionará toda a 

reformulação de uma zona central do Parque e que se encontrava expectante. A nova plantação na 

envolvente da oliveira permitirá criar um novo espaço de estadia, aprendizagem e reflexão e prevê-se 

que seja executada no início de 2011 a par da instalação de sinalética explicativa e identificativa. 

5. ACTIVIDADE CULTURAL  

A Actividade Cultural da Direcção do Parque em 2011 tem por objectivo potenciar as novas instalações 

na Quinta do Mata-Sete - o ESPAÇO.PARQUE. recentemente inauguradas na sequência da conclusão 

das obras de requalificação dos edifícios. 

A intervenção teve como objectivo principal criar um terceiro pólo de actividades na propriedade, para 

além do Museu e da Casa. Concretamente, para além do Centro Educativo Infantil e dos laboratórios 

instalados no celeiro e no lagar, ampliou-se de forma significativa a capacidade de acolhimento de 

públicos e o desenvolvimento de uma nova linha de programação, que tem como principal objectivo 

aproximar a produção científica de referência nas áreas da arquitectura paisagista, da biodiversidade, 

da ecologia, da genética e da energia da comunidade numa prática de transferência de conhecimento 

assente na já longa experiência educativa e de empreendedorismo da Fundação de Serralves. 
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ambiental: Jacques Gréber (1882-1962), o arquitecto francês, distinto aluno da École des Beaux Arts 

em Paris.  

Cedo na sua vida profissional partiu para os EUA onde deixou obras públicas e provadas de renome até 

que a crise de 1929 o trouxe de regresso à Europa. Uma das suas obras privada mais notáveis foi o 

projecto de Whitemarsh Hall (1916-1921) para o banqueiro T. Stotesbury nos arredores de Philadelphia, 

projecto realizado conjuntamente com o arquitecto Horace Trumbauer.  

È o autor do plano para o Benjamin Franklin Parkway em Philadelphia (1917) e foi o comissário da 

Exposição Internacional de Paris em 1937, tendo nomeadamente comissariado a exposição Jardins 

Modernes.  

Já no Pós Guerra foi o urbanista de Ottawa, Canada (1950). Entre as Guerras foi o urbanista das 

cidades de Lille, Belfort, Marseille, Abbeville, Rouen, Neuilly, Montrouge. 

Foi professor de urbanismo tendo como aluno, distinto e próximo, Robert Auzelle, (1913- 1983), o autor 

do Plano Director do Porto (1963). 

O presente projecto na Fundação de Serralves surge na sequência da Exposição sobre Ruhlman 

apresentada em 2009na Casa de Serralves. 

CONFERÊNCIA 

Temas, Oradores e Moderadores: 

Vida e Obra de Jacques Gréber 

“Apresentando Jacques Gréber” - Andre Lortie (Universidade de Rouen -investigador francês do 

trabalho de Jacques Gréber e Robert Auzelle); 

“Jacques Gréber e Philadelphia: Benjamin Franklin Parkway” - Mark Focht (Director de Farimount Park 

em Philadelphia da autoria de Gréber); 

Moderação: André Tavares 

Jacques Gréber urbanista, mestre de Auzelle 

“Jacques Gréber e Robert Auzelle” - André Lortie e Frederic Bertrand, (investigadores franceses do 

trabalho de Jacques Gréber e Robert Auzelle); 

 “Revisitando o Plano Auzelle. Porto 1963” - Manuel Fernandes de Sá e Nuno Grande (FAUP); 

 Moderação: Manuel Fernandes de Sá; 

“Jacques Greber e o projecto de jardins no seu tempo” - Marc Treib (Universidade de Berkeley) 

“O projecto de jardins nos EUA na primeira metade do século XX” - Robin Carson (EUA) 

“O projecto de jardins no Porto na primeira metade do século XX” - Teresa Portela Marques (FCUP) 

Moderação: Teresa Andresen 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2011 
 

organizacionais e operacionais, a ponto de não ser mais possível separar o que pertence ao 

domínio das tecnologias do que pertence aos domínios económico e social; 

 A actividade industrial traduz-se cada vez mais na produção de bens públicos e semipúblicos e na 

oferta de serviços complexos; 

 Em consequência, a criação, gestão e exploração da PI surge como um factor crítico de 

competitividade na actividade económica global e como uma prioridade das políticas públicas dos 

Estados; 

 O papel central da PI implica, a montante, a eleição da inovação e da criação como critérios pilares 

do desenho dos processos económicos, tanto dos negócios em geral, como dos processos fabris e 

das organizações e relações industriais; 

 Uma economia fundamentalmente dependente da capacidade organizadora da inovação e da 

criação exige políticas públicas visando a criação de capital humano e social, por um lado, e o 

fomento das indústrias criativas e em especial das indústrias culturais, por outro lado. 

Os conferencistas, moderadores e temas serão os seguintes: 

1. Diogo de Lucena: A riqueza intangível e a inovação na nova economia, com moderação de João 

Cravinho 

2. Augusto Mateus: As indústrias culturais e criativas portuguesas, com moderação de Alberto de 

Castro 

3. Ismael Augusto: Uma sociedade em alta definição, com moderação de Artur Pimenta Alves 

4. António-Pedro Vasconcelos: O futuro da ficção no século XXI, com moderação de Francisco José 

Viegas 

5. Diogo Vasconcelos: As novas organizações do social no século XXI, com moderação de José Dias 

Coelho 

6. António Figueiredo: Cartografia da criação intelectual - o Norte de Portugal, com moderação de 

Victor C. Simões 

7. Artur Castro Neves: A produção de Valor Público, com moderação de Nuno Morais Sarmento 

8. Daved Barry: A arte da governança, com moderação de Delfim Sardo 

9. Élie Cohen: A estratégia de Lisboa: os europeus sonharam-na; os chineses realizaram-na, com 

moderação de Serras Gago 

10. Carlos Costa: O financiamento global da inovação, com moderação de José Manuel Durão Barroso 

ARTE, POLÍTICA, GLOBALIZAÇÃO  

Activismo, cidadania, revolução, utopia, democracia, comunidade, são alguns dos conceitos 

subjacentes a este programa, estruturado de modo a incluir diferentes formatos – conferências, 

workshops, conversas com artistas – na perspectiva de constituir uma plataforma de pensamento e de 
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 Facilitar contactos comerciais, de onde se espera que resultem significativas oportunidades de 

negócio para algumas das empresas 

 Facilitar contactos com outras entidades relevantes, tais como, por exemplo, o IAPMEI, AICEP, 

entre outras 

 Promover a contratação por parte da Fundação de Serralves de serviços a algumas das 

empresas instaladas 

 Promover a venda na loja de Serralves de produtos de algumas das empresas instaladas 

 Promover acções de divulgação, com expressivo impacto mediático (reportagens em jornais, na 

rádio e na televisão) 

 Partilhar informação relevante sobre as empresas instaladas, através da página FACEBOOK do 

INSERRALVES 

 Promover e facilitar o encontro com investidores e financiadores 

O comité de avaliação e acompanhamento do INSERRALVES, composto por uma equipa 

multidisciplinar interna da Fundação de Serralves, dotada de reconhecidas competências nas áreas da 

gestão, finanças, comercial e recursos humanos, continuará a monitorizar mensalmente o 

desenvolvimento dos negócios instalados, dando-se assim seguimento aos mecanismos de apoio e 

controlo implementados em exercícios anteriores. 

Em 2011, espera-se concluir a fase de incubação relativamente aos projectos cujos processos decorrem 

há mais de dois anos, bem como se espera que as restantes empresas consolidem as suas posições 

comerciais, desenvolvendo contactos regulares com potenciais clientes e outras entidades, e 

aumentando significativamente e de uma forma consolidada, o volume de negócios e a carteira de 

clientes. 

2.2. INCUBAÇÃO VIRTUAL 

Será disponibilizado um modelo de Incubação Virtual que permita prolongar a ligação do 

INSERRALVES com projectos com potencial e que tenham terminado o seu ciclo de incubação física 

(estimado à partida como sendo de 2 anos). Neste contexto, a ligação seria estabelecida através da: 

 Possibilidade da empresa poder continuar a utilizar a marca INSERRALVES 

 Acesso a informação privilegiada, a acções de formação e eventos organizados para o 

INSERRALVES 

  Acompanhamento periódico e coaching de gestão 

 Facilitação de contactos 
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3. INSERRALVES – Actividades de Promoção das Indústrias Criativas 

3.1. PRÉMIO NACIONAL DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Durante 2011 será mantida a colaboração com a UNICER no sentido de se promover e organizar o 

Prémio Nacional de Indústrias Criativas. No próximo ano terá lugar a terceira edição deste evento, do 

qual se espera que mantenha o nível qualitativo e quantitativo das edições anteriores. 

Deste modo dá-se um importante contributo para a visibilidade do sector, bem como para a 

identificação e desenvolvimento de iniciativas empresariais, na área das Indústrias Criativas, com 

elevado potencial. 

3.2. VISIBILIDADE INTERNACIONAL DO INSERRALVES 

Tendo em conta o caminho percorrido pela Fundação de Serralves até ao momento na área das 

Indústrias Criativas, torna-se imprescindível viabilizar a internacionalização do INSERRALVES, 

aportando-lhe dimensão e massa crítica. 

Assim, pretende-se integrar a rede internacional EICI – European Interest group on Creativity and 

Innovation, promovendo a execução de actividades em conjunto com os seus parceiros, alargando 

horizontes, o alcance e o impacto do INSERRALVES através da organização de: 

 Fórum de discussão e reflexão sobre o Empreendedorismo Criativo 

  Missão institucional Portuguesa a um centro de incubação de Indústrias Criativas que se 

assuma como Case Study 

Com estas acções pretende-se: 

 Promover a importância das Indústrias Criativas, bem como o seu impacto noutros sectores 

locais e europeus 

 Dinamizar a partilha de boas práticas – interligando especialistas e iniciativas nacionais e 

estrangeiras 

 Criar sinergias entre as actividades e interesses dos vários participantes, permitindo que estes 

falem a uma só voz junto de instâncias europeias, apresentando propostas e projectos 

conjuntos 

3.3. CLUSTER DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Em 2011 a Fundação de Serralves permanecerá empenhada na consolidação do Cluster de Indústrias 

Criativas da Região do Norte, motivo pelo qual está disponível para o desenvolvimento de actividades 

em conjunto com a ADDICT, IAPMEI, AICEP, CCDR-N, entre outros. 

3.4. FÓRUNS DE DISCUSSÃO E DEBATE 

A Fundação de Serralves continuará igualmente disponível para participar em sessões públicas de 

reflexão e debate sobre as Indústrias Criativas. 
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Artista” e da promoção de um Programa de Actividades que inclui acções de formação, conferências, 

oficinas e leituras.  

BIBLIOTECAS  

Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ainda no último trimestre de 2010, ao longo 

de 2011 fomentar-se-ão acções de permuta/oferta de publicações às Bibliotecas Municipais. 

INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Serralves tem assumido o estatuto de parceira com várias autarquias, prestando assessoria, com vista 

à constituição de projectos nesta área. 

ASSESSORIA CULTURAL 

A pedido de várias autarquias, a Fundação tem vindo a colaborar na criação de centros culturais e de 

outros projectos nesta área.  

SITE 

Em parceria com o Serviço de Imagem e Divulgação, criar no site da Fundação um campo autónomo 

dedicado a esta área de actuação de Serralves, desta forma dando unidade e coerência às acções 

várias que Serralves promove junto dos parceiros – autarquias. 

3.2. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
Hoje há um consenso alargado de que a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento volta a ocupar 

o centro das preocupações dos cidadãos e, consequentemente, dos responsáveis políticos; neste 

contexto, e na linha do que tem sido a sua postura, Serralves considera que pode e deve, mais uma 

vez, renovar e reforçar o seu contributo.  

O projecto de certificação ambiental pretende, pois, em termos de filosofia geral, colocar a visibilidade 

da Fundação de Serralves ao serviço de uma dupla mensagem: por um lado, a de que, no momento 

actual, o processo de melhoria global dos comportamentos sociais em matéria ambiental não permite 

isentar ninguém; em segundo lugar, que a eficácia deste processo requer um exercício objectivo de 

auto análise e disponibilidade para a mudança, exercícios estes em relação aos quais as entidades que 

de há muito revelam preocupação e sensibilidade ambientais, como é o caso da Fundação de 

Serralves, são chamadas a participar. 

Em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, Serralves propõe-se implementar um projecto de 

certificação ambiental, que visa a adopção por parte da Fundação de um sistema de gestão ambiental 

de acordo com os requisitos do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria e posterior registo.  

O objectivo último deste projecto é o registo do Sistema de Gestão Ambiental na Fundação, no EMAS 

(EU Eco-Management and Audit Scheme) e posterior monitorização, tendo já sido iniciada em 2009 a 

fase de diagnóstico. 
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Com este Estudo pretende-se caracterizar e quantificar o público que visita a Fundação de Serralves, 

desde logo realizando uma análise de públicos versus uma análise de mercado (análise de vantagens 

competitivas e de oportunidades/ameaças para alianças e parcerias). Como metodologia será 

adoptada a realização de inquéritos e estudo qualitativo de dados. 

3.5. VOLUNTARIADO - SERRALVES SÉNIOR 
Tendo em conta as especificidades e abrangência da acção da Fundação de Serralves, o contributo da 

sociedade civil para a concretização da sua Missão tem-se revelado decisivo, ao longo destes vinte e 

um anos de actividade e com especial enfoque desde 2002. 

O Voluntariado tem-se revelado um eixo central na acção desenvolvida com a comunidade, com vista a 

incentivar a participação, o conhecimento e o gosto pela fruição dos espaços culturais.  

O Conselho da União Europeia instituiu o ano 2011 como o Ano Europeu das Actividades de 

Voluntariado que Promovam uma Cidadania Activa – AEV, através da Decisão nº 2010/37/CE, de 

27.11.2009, pelo que o Plano de Acção nesta área é reforçado – para além do Programa de 

Voluntariado anual e dos específicos - através da criação de um projecto nos termos que a seguir se 

referem. 

A Fundação de Serralves identificou o público sénior como potencial mediador do encontro entre o 

Projecto Serralves e a sociedade civil, pretendendo por isso, neste ano europeu das Actividades de 

Voluntariado, relançar com novo vigor o projecto de envolvimento de seniores, de modo a promover o 

diálogo intergeracional, a partilha de experiências, o trabalho em equipa, bem como o exercício de 

uma cidadania activa, criativa e empreendedora. 

É precisamente no campo de comunicação e acolhimento que o Voluntariado Sénior será potenciado, 

nomeadamente através do desenvolvimento de um trabalho directo e de proximidade com os 

diferentes públicos. 

3.6. GUARDARIA DE OBRAS DE ARTE 
Num contexto de fortes restrições financeiras em que o país vive, não foi possível reunir as condições 

que viabilizassem o projecto “Serralves 21”, que iria permitir acomodar a Colecção de Arte 

Contemporânea de Serralves, pelo que continua a subsistir um sério problema de espaço para a 

guardaria das obras de arte da sua Colecção.  

Assim, ir-se-á dar início a um novo estudo, que equacione as várias possibilidades de gestão e 

armazenagem da Colecção, que integra não só obras adquiridas e doadas, mas também importantes 

depósitos de Coleccionadores, particulares e institucionais, com destaque para o depósito das obras 

pertencentes ao Ministério da Cultura. 
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