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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O ano de 2012 representa para a Fundação mais um desafio que encaramos com muita prudência mas, 

simultaneamente, com muita confiança. 

Uma instituição com as características de Serralves, cujo modelo assenta numa parceria entre o 

Estado e os Fundadores Privados, ambos contribuindo de forma significativa para a sustentabilidade 

da Fundação, e em que o contributo dos Proveitos Próprios gerados pela atividade é expressivo, 

evidencia uma estrutura equilibrada de fontes de receita que urge manter. 

O modelo que baseou a criação da Fundação, e se mantém até ao presente, pode dizer-se que tem sido 

virtuoso e com excelentes resultados, pois tem permitido à Fundação crescer e alargar o seu âmbito 

de atuação, sem que isso signifique um acréscimo da participação do Estado no esforço financeiro 

associado, que tem sido conseguido, sobretudo, pelo maior envolvimento dos Mecenas.  

Nos anos mais recentes, não obstante a introdução de restrições orçamentais acrescidas, tem sido 

possível, ainda assim, reforçar o papel da Fundação nas suas diferentes vertentes, conforme, aliás, 

temos vindo a relatar aos Senhores Fundadores e se encontra evidenciado nas nossas contas anuais.  

E essa atitude de precaução mantém-se para 2012, tendo presente os constrangimentos que advêm de 

uma conjuntura nacional e internacional de grande instabilidade, que recomenda a maior prudência 

sem, contudo, pôr em causa a prossecução da Missão da Fundação.  

A Fundação tem tido um desempenho de que nos orgulhamos, com um impacto acrescido, não só a 

nível nacional como internacional, de que são exemplo as inúmeras coproduções internacionais que 

temos vindo a realizar, a progressiva inserção no território nacional traduzida nas variadas parcerias 

que temos estabelecido com os municípios, a crescente procura por parte dos públicos, residentes e 

não residentes e uma cobertura mediática cada vez mais atenta ao que Serralves vai fazendo, com 

destaque para a dinâmica explosiva a nível das redes sociais e de outros veículos dos chamados social 

media. 

É inegável que Serralves despertou um sentido de pertença na comunidade que vem demonstrar a 

justeza e acerto da nossa atuação.  

Sendo esta a nossa perceção, fundamentada pela evolução dos principais indicadores institucionais, 

decidimos, no entanto, que era chegado o momento de quantificar e avaliar, de forma independente e 

mais sistemática, alguns dos nossos parâmetros de desempenho, levando a cabo um Estudo sobre o 

Impacto Socioeconómico da Fundação e um outro sobre os Públicos que nos visitam, ambos da 

responsabilidade da EGP – Escola de Gestão do Porto e de que vos daremos conta na próxima reunião 

do Conselho de Fundadores.  



 

PLANO DE ATIVIDADES 2012 

O Conselho a que presido decidiu que é também chegado o momento de refletir sobre novas formas de 

angariação de fundos que, esperamos, possam ser ensaiadas ainda em 2012, na senda de uma linha de 

trabalho que tem vindo a ser prosseguida desde a criação da Fundação.  

Se a génese da Fundação resultou de uma atitude inovadora e inédita em Portugal, esse mesmo 

espírito tem pautado a nossa atuação, que nos sentimos obrigados a desenvolver e aprofundar.  

O Plano de Atividades que sujeitamos à vossa apreciação tem como pressuposto o integral 

cumprimento por parte do Estado do valor da transferência atribuída à Fundação, já que a Fundação 

cumpre o desígnio governamental de ser maioritariamente financiada por receitas privadas.  

Senhores Fundadores, 

Contamos com a vossa ajuda e colaboração para que a Fundação possa sair reforçada deste período 

difícil que a todos afeta e que exige uma atitude mais rigorosa, empenhada e criativa por parte de 

quem tem a responsabilidade de gerir os destinos desta instituição.  

Luís Braga da Cruz 
Presidente 
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1. A FUNDAÇÃO DE SERRALVES HOJE – UMA VISÃO 

ESTRATÉGICA 

 

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

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

estratégicos: 

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

uma coleção internacional de arte contemporânea de referência e de um ambicioso programa de 

exposições dos artistas portugueses e estrangeiros mais relevantes e de iniciativas de apoio aos 

jovens criadores. 

AMBIENTE, ECOLOGIA E PAISAGEM – Valorizando o Parque como espaço de fruição pública e 

pretexto para a abordagem dos principais problemas ambientais do mundo de hoje, no contexto mais 

vasto de relações da arte com a paisagem. 

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

adequados a todos os tipos de pessoas, de todas as idades, de ações de grande visibilidade como o 

“Serralves em Festa”, a “Festa do Outono”, o “Dia do Ambiente” e a realização de “Exposições 

Itinerantes” de carácter pedagógico. 

REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA – Através do estudo e debate em 

conferências e colóquios das principais questões do nosso tempo, quer a nível Nacional quer 

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

das ciências experimentais. 

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

grande potencial para a criação de emprego e de riqueza em domínios tão diversos como a 

arquitetura, o design, as tecnologias da informação, a publicidade, etc. Esta é uma área em que 

Serralves, pelas suas características específicas de ponto de encontro entre empresários e artistas, 

assumiu um papel pioneiro, criando a primeira Incubadora de Indústrias Criativas portuguesa – 
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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 objetivos 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 atuação 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, atuando de forma exemplar, em relação às questões ambientais, sociais e 

financeiras.  

E desenvolvendo a sua ação de acordo nos seguintes 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. 

 A Fundação 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. 

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 ativa com o Estado, as Autarquias e as Instituições da Sociedade Civil, de um grande rigor 

e eficiência na gestão dos recursos, são fatores determinantes do sucesso deste projeto, que importa, 

pois, preservar e aprofundar, respondendo às dificuldades do presente e aos desafios do Futuro. 
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2. PLANO DE ATIVIDADES | 2012 

2.1. CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

2.1.1. ARTES PLÁSTICAS 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

 

A Programação do Museu de Serralves para 2012 traduz os constrangimentos financeiros que 

condicionam, à imagem do que acontece com a generalidade das instituições culturais portuguesas (e 

europeias), as iniciativas da Fundação de Serralves. A programação espelha bem a criatividade que é 

pedida a todos quantos trabalham hoje com arte contemporânea, a quem é solicitado que encontrem 

inéditas formas de minimização de custos. Nesse sentido, tornam-se cada vez mais fundamentais as 

parcerias e as co-produções com instituições congéneres, dois possíveis modelos de combate à atual 

circunstância económica exemplarmente seguidos pelo Museu de Serralves. 

Exposições como a da artista holandesa Marijke van Warmerdam, ou a mostra dedicada à 

apresentação dos jovens artistas Mathieu Abonnenc (França) e Ricardo Valentim (Portugal), tornam-

se possíveis graças à colaboração com o Museu Boijmans, em Roterdão e, no segundo caso, a 

Fundación Tàpies, em Barcelona. Refira-se ainda que a última exposição corresponde ao desígnio 

estratégico de apoio a jovens criadores portugueses, integrando-os numa programação com impacto 

internacional.    

Outra importante co-produção internacional será  a exposição “Locus Solus”, uma mostra coletiva 

dedicada à influência do escritor francês Raymond Roussel na arte dos últimos dois séculos, e que 

contará com obras de alguns dos artistas internacionais mais importantes da arte ocidental, casos de, 

entre muitos outros, Marcel Duchamp e Salvador Dali., a qual terá início no MNCARS (Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofia, Madrid) antes de chegar ao Porto, em Maio.  

Também a ambiciosa exposição antológica do artista búlgaro Nedko Solakov resulta de uma 

coprodução com algumas das mais estimulantes instituições hoje dedicadas à apresentação da arte 
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dos nossos dias; a saber: a Ikon Gallery (Birmingham, Reino Unido),a  Galleria Civica, Trento (Itália) e o 

Smak de Ghent (Bélgica). 

Saliente-se ainda o cumprimento da nossa Missão naquilo que concerne à apresentação em condições 

de produção excecionais de alguns dos artistas portugueses mais relevantes: no último trimestre de 

2012, o Museu de Serralves apresentará  a mais completa exposição do artista Julião Sarmento 

realizada até à data. 

Recorde-se ainda que está neste momento a ser negociada com a CCDRN uma potencial extensão para 

2012 do programa “Improvisações/Colaborações”, fruto de uma candidatura a fundos europeus, de 

forma a financiar uma série de atividades previstas para o próximo ano, ainda a ser definidas pela 

Direção Artística do Museu.  

Destaque-se ainda a colaboração da Fundação de Serralves com a CEC (Capital Europeia da Cultura) 

Guimarães 2012, que se traduzirá na organização de uma exposição monográfica de Christian 

Boltanski, um dos mais reconhecidos artistas da atualidade –  acaba de representar o seu país, a 

França, na Bienal de Veneza, um dos mais legitimantes palcos mundiais para a arte contemporânea. 

Esta exposição individual, comissariada pelo Diretor do Museu de Serralves, a inaugurar em meados de 

Junho, centrar-se-á em temáticas que são caras aos artistas, e constantes ao longo da sua carreira, 

que já conta com mais de quarenta anos. Situada num edifício que é testemunha do passado industrial 

da cidade de Guimarães – a antiga fábrica ASA –, a mostra incidirá sobre questões ligadas aos 

reposicionamentos de identidade e reavaliações de percursos de vida perante momentos históricos de 

grande impacto civilizacional (são muito conhecidos, por exemplo, os seus trabalhos 

que  disponibilizam histórias individuais de judeus deportados e mortos em campos de concentração 

durante a Segunda Grande Guerra). A pertinência da apresentação do seu trabalho num espaço que 

difere do canónico local de apresentação para a arte – o cubo branco, a galeria do museu – funda-se na 

relação entre as temáticas por ele exploradas e o seu carácter eminentemente fenomenológico: o 

artista convida frequentemente o espectador a sentir elementos que o afetam muito para além do 

domínio do visual, como a temperatura das suas instalações, ou a luz demasiado próxima dos rostos 

anónimos retratados.  

O presente programa expositivo responde, apesar das restrições financeiras atuais, ao cumprimento 

do desígnio estratégico de mostrar a produção artística atual, de artistas portugueses e estrangeiros 

mais relevantes, integrando os primeiros numa programação com impacto internacional e de 

promover iniciativas de apoio a jovens criadores.  
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2. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES 

2.1. NO MUSEU 

Janeiro – Fevereiro 

THOMAS STRUTH: FOTOGRAFIAS 1978 - 2010 

  

A partir do início dos anos 1980, o fotógrafo de Düsseldorf Thomas Struth desenvolveu uma 

abordagem dos temas característica e um repertório intrigante, ao mesmo tempo que permanecia 

atento às possibilidades específicas do medium fotográfico. Trabalhando numa época caracterizada 

por uma sobrecarga de imagens extremamente trabalhadas e mediadas, Struth dotou a fotografia de 

uma intensidade e uma integridade renovadas. 

A exposição, inaugurada e inda em 2011, passa em revista a obra de Struth ao longo de três décadas e 

inclui grupos alargados de cada uma das famílias ou séries que constituem o corpo da obra: 

fotografias a preto e branco de cidades europeias, asiáticas e americanas, retratos de família e 

impressões a cor em grande escala realizadas em selvas e florestas densas, no interior de alguns dos 

maiores museus do mundo e em locais de culto como templos e catedrais. Culmina com um importante 

conjunto de novos trabalhos apresentados pela primeira vez em Zurique. Reunindo cerca de uma 

centena de obras, é a exposição mais abrangente da obra de Struth realizada até à data e revela a 

complexidade do modo como o artista vê e representa o mundo.  

Comissário: James Lingwood 

Co-produção: Kunsthaus Zurich, K20 Dusseldorf, Whitechapel Londres e Fundação de Serralves 

Janeiro – Março 

EDUARDO BATARDA (Vencedor Grande Prémio EDP -2007) 

 Eduardo Batarda (Coimbra, 1943) é um dos nomes fundamentais da pintura portuguesa. Começou, na 

década de 1960, por praticar uma pintura figurativa em que a cultura pop, nomeadamente as técnicas 

e métodos da banda desenhada e da ilustração, era uma clara referência. Caracteriza esta fase a 
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disjunção entre imagens violentas servidas por um humor acutilante e desinibido. O seu livro intitulado 

“O peregrino blindado (the blind penguin)” (1970), posteriormente traduzida para aguarelas, traduz 

bem o carácter dessacralizador e irónico da sua arte, que também pode ser vista como um arrasador 

retrato social e político do Portugal de então. 

   

A exposição em Serralves, inaugurada em 25 de Novembro de 2011, prolongar-se-á até 11 de Março de 

2012 e que acontece depois da atribuição a Eduardo Batarda de um dos prémios artísticos portugueses 

mais legitimantes, o Grande Prémio EDP, apresenta trabalhos antigos, que permitem leituras políticas 

antifascistas, anticolonialistas e anti-imperialistas, e pinturas recentes, que partilham o mesmo humor 

dessacralizante e paródico, mas que, no seu enganador formalismo, nos seus jogos compositivos 

tendencialmente abstratos, nas múltiplas referências eruditas que convocam, sublinham uma postura 

irónica e distanciada em relação às virtudes militantes da arte.  

Comissariado: João Pinharanda e João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 

IMPROVISAÇÕES/COLABORAÇÕES    

   

Improvisações/Colaborações é um ciclo de numerosas manifestações culturais que se iniciou no 

Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 2011 e que se prolongará até Março de 2012, 

continuando a articular o programa do Museu com os programas de numerosas entidades artísticas 
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independentes que, na Região Norte, têm assumido o protagonismo das novas cenas culturais, 

originando a produção de exposições e de espetáculos específicos que cruzarão as experiências de 

diferentes artistas portugueses e estrangeiros. Todas as iniciativas constantes desta programação 

serão desenvolvidas por grupos de artistas, projetos criativos autónomos e espaços independentes, 

escolas profissionais, empresas de produção e de comunicação. 

Do dadaísmo ao surrealismo, do futurismo ao construtivismo, encontramos o aparecimento da 

improvisação como uma das características mais inovadoras das vanguardas, combinada com o uso do 

acaso e com a colaboração entre artistas, muitas vezes provenientes de diferentes linguagens, 

géneros e práticas artísticas. Esta experiência das primeiras vanguardas será revisitada nas décadas 

de 60 e de 70, redefinindo a natureza do processo artístico e dos seus resultados, incorporando 

frequentes vezes o espectador, construindo plataformas coletivas de colaboração entre áreas muito 

diferenciadas entre si, como as artes visuais, a performance, a dança, a música, o teatro, o cinema e o 

vídeo. Nos nossos dias, toda esta história é uma das maiores referências para o desenvolvimento do 

trabalho dos jovens artistas contemporâneos em todas estas áreas. 

Na programação, o Museu continuará a funcionar como um lugar de contextualização histórica do 

papel da improvisação e da colaboração entre artistas ao longo do último século, enquanto numerosos 

outros espaços na cidade serão lugar de novas criações e produções especificamente projetadas para 

este contexto. As artes do espaço (as artes visuais propriamente ditas) serão cruzadas com as artes 

do tempo (todas as artes performativas mais aquelas que envolvem a imagem em movimento), em 

formatos mistos que possibilitarão influências recíprocas e a otimização dos contributos de cada uma 

das áreas envolvidas.  

ERNESTO DE SOUSA: NÓS NÃO ESTAMOS ALGURES  

José Ernesto de Sousa é um pioneiro da arte conceptual em Portugal que dinamizou várias 

colaborações entre artistas, assim como eventos coletivos, entre os quais se destacam “Nós não 

estamos algures” (1969), “Do Vazio à Pro-Vocação” (1972) e “Alternativa Zero” (1977). Esta exposição 

apresentará pela primeira vez o acervo documental de José Ernesto de Sousa, constituído por 

cartazes, fotografias, filmes e outros documentos que ilustram a história do artista e curador 

português que mais abriu a cena da arte portuguesa às novas linguagens artísticas do seu tempo. 

Comissariado: Liliana Coutinho e Ricardo Nicolau 
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BES REVELAÇÃO 

No contexto nacional as oportunidades para um jovem artista apresentar o seu trabalho são escassas. 

Por este motivo, uma iniciativa como a do Prémio BES Revelação aberto a todos quantos nele desejem 

participar, onde 4 trabalhos são selecionados por um júri internacional e a quem são proporcionadas 

condições excecionais de produção de trabalho, difíceis de obter por jovens artistas, assume particular 

relevância. Um prémio específico na área da fotografia reconhece e representa as várias 

possibilidades criativas do uso deste media na experiência artística contemporânea. Esta exposição, 

cuja inauguração ocorreu em 29 de Novembro de 2011, prolongar-se-á até 4 de Março de 2012. 

Comissariado: Ana Anacleto 

Produção: Fundação de Serralves 

Março - Julho 

LOCUS SOLUS: IMPRESSÕES DE RAYMOND ROUSSEL 

 

Esta exposição é especificamente dedicada ao legado da obra do escritor francês Raymond Roussel 

(1877-1933) à arte do século XX.  

Embora Raymond Roussel tenha produzido um corpo de obra ímpar e prolífico nas áreas da poesia, da 

prosa e do teatro, foi considerado « um autor difícil » (Robert de Montesquieu) e permaneceu 

desconhecido ao longo de toda a sua vida.  

Entre as poucas pessoas que reconheceram o seu génio logo na década de 1910, contam-se algumas 

das jovens figuras principais da nova vanguarda parisiense, como Marcel Duchamp, André Breton, 

Michel Leiris, ou Salvador Dalí. Nunca esqueceriam a revelação que foi para eles a leitura ou o convívio 

com Roussel e nunca deixariam de celebrar o « maior feiticeiro dos tempos modernos » (Breton) nem 

de elogiar «aquele que me mostrou o caminho » (Duchamp). 

Aqueles a quem inspirou também divulgaram a sua obra ao interpretar e especular constantemente 

sobre o seu mistério original, chegando a um ponto em que as intenções originais de Roussel se 

tornavam quase impossíveis de identificar.  
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Não há dúvida de que Marcel Duchamp foi buscar a sua inspiração ou o seu « modo de fazer » para o 

ciclo “A Noiva” à estreia de « Impressões de África » em 1912. Podemos também afirmar que a obra de 

Roussel se reflete numa série de práticas surrealistas ou no método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 

Os seus textos dão origem a uma operação de transformação de palavras em imagens e objetos que 

encontramos na arte do século XX. 

Comissários: François Piron, Manuel Borja-Villel, João Fernandes e Guy Schraenen 

Co-Produção: MNCARS, Madrid e Fundação de Serralves 

Abril - Junho 

ARTUR BARRIO 

Artur Barrio (Porto, 1945) pertence a uma segunda geração de artistas contemporâneos que, no Brasil, 

partiram das premissas que as obras de Clark, Oiticica e Pape lhes permitiram construir. Embora de 

nacionalidade portuguesa, emigrou para o Brasil durante a infância e o seu trabalho ainda é pouco 

conhecido em Portugal. 

A sua obra é essencial para o entendimento da cena artística brasileira nos anos 1960 e 1970, tendo 

aparecido em diversas exposições internacionais que se centravam nesse contexto. Os seus projetos 

compreendem situações em que o artista utiliza materiais precários e perecíveis, muitas vezes 

orgânicos, que impossibilitam a sua reapropriação por parte de um sistema de arte ainda 

comprometido com a circulação fetichista do objeto ou do documento. A obra de Barrio começou a ser 

conhecida internacionalmente quando o artista participou em Information, a exposição histórica 

comissariada por Kynaston McShine no MoMA em 1970. A sua obra esteve incluída em “3 Histórias do 

Brasil”, realizada em Serralves em 2000, ao lado de António Manuel e Lygia Pape. Na última década, o 

artista participou na XI Kassel Documenta (2002), na 29ª Bienal de São Paulo (2010) e na 54ª Bienal de 

Veneza (Pavilhão do Brasil). Recebeu recentemente o Prémio Velázquez (Madrid, 2011).  

  
A próxima exposição de Artur Barrio em Serralves apresentará duas situações novas concebidas 

especificamente para duas salas do museu. O artista prepara também um livro de artista no qual 
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apresenta apontamentos e associa fotografias a desenhos e colagens que esboçam a obra a realizar 

sem no entanto a antecipar inteiramente.  

Comissário: João Fernandes 

Produção: Fundação de Serralves 

MATHIEU K. ABONNENC /RICARDO VALENTIM: FILM SCHOOL  

  

O cinema encarado enquanto ferramenta pedagógica é a questão que melhor aproxima os trabalhos 

dos jovens artistas Mathieu K. Abonnenc e Ricardo Valentim. Abonnenc tem vindo a colaborar com a 

realizadora originária de Guadalupe Sarah Maldoror, que nos anos de 1969-70 rodou vários filmes em 

África, todos encomendados por movimentos de libertação de ex-colónias francesas e portuguesas. 

Apesar de ter uma extensa filmografia, que começa finalmente a ser conhecida, esta cineasta também 

lhe viu serem confiscados por aqueles movimentos uma série de filmes, considerados 

insuficientemente propagandísticos, ou estritamente feministas. Mathieu K. Abonnenc tem-se 

dedicado a restaurar os filmes existentes em arquivos e cinematecas da realizadora, bem como a 

procurar as suas obras desaparecidas. Na impossibilidade de os encontrar, e com a colaboração da 

própria Sarah Maldoror, tem produzido diaporamas em que, recorrendo ao script dos filmes, a 

depoimentos da realizadora e a fotografias feitas durante as rodagens, conta a história dos 

movimentos de libertação, explorando de caminho a sua relação com o cinema, e a relação deste com 

questões propagandísticas e de construção de identidade. Em Serralves, o artista apresentará uma 

série de projetos inéditos, relacionados com figuras que marcaram a luta contra o colonialismo 

europeu e que foram decisivos para a construção de uma identidade africana, nomeadamente a já 

mencionada Maldoror, mas também Franz Fanon ou os editores da revista Tricontinental. Será uma 

ocasião para repensar e discutir o passado colonial português, tão pouco presente na arte 

contemporânea produzida e apresentada em Portugal. O jovem artista português Ricardo Valentim, 

que se formou em Antropologia antes de estudar arte, também se tem vindo a interessar pela forma 

como determinados instrumentos pedagógicos, nomeadamente o documentarismo, contribuíram para 
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a construção de uma determinada ideia de identidade. O caso mais paradigmático deste interesse 

talvez seja o seu projeto intitulado Film Festival, que apresenta uma série de documentários 

encomendados pelo Governo dos Estados Unidos entre as décadas de quarenta e sessenta sobre as 

questões e geografias mais diversas (muitas vezes longínquas e consideradas exóticas), e que serviam 

para ensinar a crianças e jovens americanos, em escolas e bibliotecas públicas, o que seria afinal o 

Outro, a alteridade. 

Em Serralves, além de uma nova versão do Film Festival, Valentim apresentará uma série de 

diapositivos que apontam para potenciais conferências (suporte e modelo iminentemente 

pedagógicos), sobre temáticas que sublinham a ideia de construção da identidade a partir da ideia de 

um Outro. Também apresentará um filme inédito, que apresenta imagens de um teste psicológico com 

patente americana, que nasceu da vontade de impedir a importação de testes europeus 

(nomeadamente o teste de Rorschard), mas que, independentemente do esforço de cientistas e de 

todo o dinheiro nele aplicado terá sido quase totalmente esquecido pela História.             

Comissariado: Ricardo Nicolau  

Co-Produção: Fundação de Serralves e Fundação Rothschild 

Julho – Outubro 

NEDKO SOLAKOV: TUDO POR ORDEM, COM EXCEÇÕES 

   

Nascido em 1957 em Cherven Briag, Bulgária, Nedko Solakov licenciou-se pela Academia de Belas-

Artes – Sófia em 1981 e começou a trabalhar sobretudo na área da pintura. Um artista pioneiro no seu 

país natal, Solakov ajudou a introduzir um tipo novo e experimental da arte na Bulgária. Nas suas 

experimentações artísticas abordou inúmeros temas e nas obras de Solakov os espectadores não se 

limitam a ver o que ele vê: a cadeia de associações evocada pelas peças é também um elemento 

fundamental. 

Através da sua rigorosa formação técnica, o artista adquiriu uma série de recursos estilísticos que lhe 

viriam a ser úteis nos anos 90, o período efervescente em que irrompeu na cena artística como artista 
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conceptual. Na Bulgária de meados dos anos 80, o Sindicato dos Artistas, dirigido pelo Estado, ainda 

controlava com mão de ferro comissões, exposições e contactos com países estrangeiros. Durante 

esse período, os artistas mantinham as suas reputações vivas em bienais de gravura e artes gráficas, 

enquanto as noções de arte conceptual, instalação, performance e especificidade do local começavam 

a desafiar a prática estabelecida. Solakov desempenhou um papel ativo tanto na fundação de coletivos 

independentes como na emergência da arte experimental no seu país. No ano de 1989 ocorreu a queda 

do Muro de Berlim, simbolizando o colapso da Europa de Leste, ao qual a Bulgária não ficou imune. Os 

projetos desse período testemunham a transformação de Solakov. A década de 1990 assiste a uma 

mudança significativa, mas lógica, na arte de Nedko Solakov, desencadeada por frequentes viagens ao 

exterior, participações em conferências e workshops. A pouco e pouco, Solakov tornou-se uma das 

figuras mais importantes da arte contemporânea. 

Esta exposição integra cerca de 34 obras realizadas entre 1980 e 2003. 

Comissários: Jonathan Watkins, Philippe Van Cauteren, João Fernandes 

Co-produção: Ikon Gallery, Birmingham; Galleria Civica, Trento; SMAK, Ghent; Fundação de Serralves 

Julho - Novembro 

MARIJKE VAN WARMERDAM: POR PERTO AO LONGE 

Marijke van Warmerdam (Nieuwer Amstel, 1959) reproduz imagens que estão gravadas na memória 

coletiva. Depois de conhecermos a sua obra, expressões e impressões da nossa própria vida ressoam 

nos seus trabalhos. Uma experiência torna-se a imagem de um sonho que deixa uma impressão 

profunda. A inspiração e o método subjacentes à obra são profundos e diversos. Move-se num 

universo de dualismo e atrai a atenção para o movimento de um sítio para o outro, com avanços e 

recuos no tempo. Cada imagem parece muito real e concreta.  

   

Muitas das peças de Marijke van Warmerdam fixam-se no tempo e adquirem o seu significado. 

Simplesmente pelo que são, pelo que afirmam, pelo que dizem sobre a insustentável leveza do ser, 

para citar Milan Kundera. Quer se trate de uma banheira cheia de água e gelo, de uma figura a tomar 

um duche interminável ou do filme de um copo de água na qual uma gota de leite se dispersa.  
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Nesta exposição, a primeira retrospetiva internacional itinerante de uma das mais importantes artistas 

holandesas contemporâneas, podemos retomar contacto com aspetos relevantes da obra de Marijke 

van Warmerdam e acompanhar os desenvolvimentos do seu trabalho.  

Comissário: Jan Debbaut 

Co-produção: Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam e Fundação de Serralves 

Novembro - Dezembro 

JULIÃO SARMENTO 

 

A obra de Sarmento explora questões como o erotismo, a moral e a sexualidade, questionando 

conceitos como desejo, sugestão, ausência, tempo e linguagem. Ao longo dos últimos 40 anos, o 

artista revelou aptidão para trabalhar com diferentes suportes e técnicas. A exposição mostra a 

versatilidade de Sarmento relativamente uso de técnicas que vão do desenho à pintura ou à 

instalação, ao mesmo tempo que realça os modos como o artista investiga temas recorrentes.  

A exposição antológica de Julião Sarmento em Serralves será a mais importante mostra da sua obra 

num museu português. Sarmento está a trabalhar num novo corpo de obras a ser apresentado ao lado 

de uma seleção de trabalhos anteriores, dos anos 1960 até à atualidade. Serão exibidas cerca de 100 

peças que compreendem escultura, pintura, vídeo, fotografia, desenho e gravura.   

Comissário: João Fernandes e James Lingwood 

Produção: Fundação de Serralves 

EXPOSIÇÕES DA COLECÇÃO 

Numa altura de constrangimentos financeiros que afetam a atividade de todas as entidades culturais 

dedicadas à apresentação de arte contemporânea, compete à Fundação de Serralves apresentar de 

forma mais regular aquilo que melhor a distingue das demais instituições: a sua Coleção. Ao mesmo 

tempo, apresentar a Coleção significa devolver à sociedade portuguesa o investimento que tem sido 

feito, permitindo a um grande número de pessoas o contacto com  que de melhor os artistas, 

portugueses e estrangeiros, têm produzido desde a década de 1960. Reconhecido a nível europeu 

como um dos mais importantes espólios que reúnem a arte produzida a partir de meados daqueles 

anos – a prova são os pedidos de reconhecidas instituições para apresentar a Coleção de Serralves, e o 
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número de pedidos de empréstimo das suas obras para legitimantes exposições no estrangeiro –, ele 

servirá três apresentações em Serralves programadas para 2012.  Em duas exposições a 

acontecer na Casa de Serralves e uma nas galerias do Museu, parcelas significativas da Coleção de 

Serralves, reunidas segundo uma determinada temática, serão apresentadas, algumas pela primeira 

vez, a todos os públicos que nos visitem.  

Comissário: João Fernandes 

 

Novembro - Dezembro 

COLEÇÃO FUNDAÇÃO DE SERRALVES I – Museu  

2.2. NA CASA  

Fevereiro - Novembro 

COLEÇÃO FUNDAÇÃO DE SERRALVES II  

COLEÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES III  

Outubro - Dezembro 

BES REVELAÇÃO 

O Prémio BesRevelação, na sua oitava edição, voltará a apresentar em Serralves o trabalho de jovens 

artistas nacionais. Depois de selecionados por um legitimante júri internacional, a estes cinco artistas 

serão atribuídas bolsas de produção que lhes permitiram desenvolver obras inéditas. A par deste 

incentivo aos artistas, o prémio é também um estímulo para novos curadores. Será pedido nesta 

edição a uma jovem curadora que trabalhe com os laureados pensando a melhor forma de apresentar 

nos espaços de Serralves os projetos vencedores. 
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Comissário: Lígia Afonso 

Produção: Fundação de Serralves 

2.3. RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS 

Em 2012, pretende-se dar continuidade Programa Anual de Residências Artísticas. Durante os meses 

de Setembro e Novembro, um artista português e um artista estrangeiro desenvolverão um trabalho 

conjunto que culminará numa exposição durante o mês de Novembro  com apresentação de trabalhos 

dos dois artistas.  

Estes artistas serão convidados a conceberem projetos especificamente para um local fora do Museu 

que poderá ser um antigo edifício, fábrica, armazém desativado, entre outros. Numa altura em que 

tanto se teoriza sobre o futuro dos centros das cidades, sobre a reutilização de edifícios que foram 

sobrevivendo à falência das atividades que acolhiam, nomeadamente os cinemas, as fábricas e os 

grandes armazéns, esta exposição vem contribuir para repensar a relação das metrópoles 

contemporâneas com os seus passados edificados, mas também com prementes questões sociais e 

culturais. Ao mesmo tempo, surpreenderá mesmo aqueles que habitualmente não se deslocam a 

galerias de arte e a museus, já que serão confrontados com a “ocupação” de espaços onde 

habitualmente circulam – a exposição terá, portanto, uma grande visibilidade na cidade, transversal a 

grupos socioeconómicos, indiferente à sua familiaridade com a arte contemporânea. 

Os artistas selecionados para esta residência, cujos percursos se pretende, atestem um interesse por 

formas artísticas como a música e a performance, têm neste palco das residências artísticas uma 

oportunidade ímpar para explorarem a relação entre a arte contemporânea e as chamadas “artes do 

tempo”.  

Simultaneamente, e visto que este programa também visa incentivar os contactos entre agentes 

artísticos nacionais e estrangeiros, serão organizadas mesas-redondas, conferências, studio-visits e 

open-studios, encorajando as trocas de experiências entre artistas, estudantes de arte e curadores. 

Serão programadas, por exemplo, conversas dos artistas com turmas das escolas artísticas do Porto e 
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palestras de convidados dos artistas e do curador que abordem temas importantes para as pesquisas e 

temáticas exploradas nos seus trabalhos. 

 

2.4. EXPOSIÇÕES ITINERANTES 

A Fundação de Serralves assume enquanto parte fundamental da sua missão levar a arte do nosso 

tempo a populações que a ela não têm um acesso privilegiado, sequer regular. Utilizando a sua 

Coleção, que integra obras fundamentais da arte portuguesa e internacional das últimas décadas, 

Serralves leva a várias edilidades do nosso país (algumas delas com o estatuto de Câmaras 

Fundadoras), parcelas fundamentais da sua Coleção, exibidas em Galerias Municipais, Centros de Arte 

e até espaços (industriais, nomeadamente) que refletem as atividades passadas que 

singularizaram  cada contexto geográfico. Desta forma, permite-se ao país conhecer obras de arte 

fundamentais, ao mesmo tempo que, alavancadas no Serviço Educativo de Serralves, se desenvolvem 

atividades paralelas às exposições (ações de formação de monitores, oficinas e workshops) que 

permitem às populações a aquisição de ferramentas para refletirem sobre o confronto com o 

desconhecido que a arte contemporânea muitas vezes proporciona.   

Serralves apresenta assim em 2012 uma carteira de exposições itinerantes diversificadas, as quais, 

na sua maioria, dinamizam um maior conhecimento na comunidade da sua Coleção de obras de arte. 

Esta Coleção tem, ao longo de mais de duas décadas, incorporado algumas das mais relevantes 

coleções de arte portuguesa desenvolvidas num contexto institucional ou particular. Apresentam-se 

também em 2012 essas coleções num programa de exposições itinerantes que permitirá conhecer por 

todo o país as obras fundamentais que as constituem.  
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POESIA EXPERIMENTAL PORTUGUESA NA COLEÇÃO DE SERRALVES 

  

A partir de meados da década de 60, um grupo de artistas e poetas portugueses configuram, a partir 

da Poesia Visual, um momento de rutura que redefine os conceitos de texto e de objeto artístico, 

fazendo coincidir um discurso poético com um discurso político e com a elaboração conceptual do 

espaço e dos objetos como transformadores da perceção e da sociabilidade. 

A presente exposição recupera e apresenta obras paradigmáticas desta intervenção experimental, 

realizada entre a década de 60 e a década de 80. Entre outros autores serão apresentadas obras de: 

Ana Hatherly, António Aragão, António Barros, Ernesto Melo e Castro, Fernando Aguiar, Salette 

Tavares e Silvestre Pestana. 

Comissariado: João Fernandes 

LIVRE CIRCULAÇÃO 

   

É uma exposição que reúne obras de artistas fundamentais das últimas quatro décadas existentes na 

Coleção da Fundação de Serralves, redefinindo e cruzando os limites da experiência da arte e dos 

lugares onde ela é apresentada. O confronto individual nessa superação dos limites não diminui a 

acessibilidade a esse confronto que a exposição propiciará e que o seu título traduz. O conceito de 

circulação, com a sua inerente mobilidade de pontos de vista e de referências por parte do espectador, 

é explorado a partir de obras que utilizarão sobretudo a escultura, a pintura, o desenho e o vídeo como 

suporte. 
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Adrian Schiess, Alberto Carneiro, Alex Hay, Álvaro Lapa, Anselm Kiefer, Ângelo de Sousa, Anna Bella 

Geiger, Antoni Muntadas, António Sena, Ana Vieira, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Eberhard 

Havekost, Fernanda Fragateiro, Fernando Calhau, Filipa César, Francisco Tropa, Gerhard Richter, 

Gilberto Zorio, Gordon Matta-Clarck, Helena Almeida, Helmut Dorner, Herbert Brandl, Joaquim Bravo, 

Jorge Martins, Joseph Beuys, José Pedro Croft, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, Julião Sarmento, 

Júlio Pomar, Juan Muñoz, Juan Downey, Lothar Baumgarten, Manuel Baptista, Manuel Rosa, Michel 

Biberstein, Miguel Palma, Nam June Paik, Nikias Skapinakis, Noronha da Costa, Pedro Cabrita Reis, 

Reiner Ruthenbeck, René Bertholo, Richard Artschwager, Richard Long, Rigo, Rui Chafes, Rui Sanches, 

Simone Forti, Tacita Dean, Thomas Schütte, Wilhelm Sasnal. 

Comissariado: João Fernandes 

A RAZÃO DAS COISAS  

Esta exposição, comissariada por Luisa Costa Dias,  reúne um conjunto de fotografias de Gérard 

Castello-Lopes e José M. Rodrigues realizadas a partir de esculturas, "assemblages" e cerâmicas de 

Júlio Pomar e é acompanhada de uma publicação. 

Comissariado: Luisa Costa Dias 

   

ESCULTURA ABSTRATA DOS ANOS 1960-70 NA COLEÇÃO DE SERRALVES 

Esta exposição centra-se na escultura produzida na década de 1960, mas também nos anos 1970, por 

artistas ligados ao contexto artístico portuense, avançando hipóteses sobre a relação da atividade 

escultórica portuguesa com a arte anglo-saxónica. Apresenta obras de Alfredo Queiroz Ribeiro, Ângelo 

de Sousa, Armando Alves, João Machado, Joaquim Vieira, Jorge Pinheiro, José Rodrigues e Zulmiro 

de Carvalho. 

Comissariado: João Fernandes 
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O PROJETO ANTENA 

Serralves convida curadores independentes a pensar exposições para locais fora do Museu. 

Associando obras da sua Coleção, por vezes em diálogo com novas produções de artistas concebidas 

para contextos e arquiteturas específicos, estas mostras apresentam leituras inéditas da arte, 

portuguesa e internacional, das últimas cinco décadas. 

ROBERT MORRIS: FILMES E VÍDEOS/ITINERÂNCIA  

A itinerância de Robert Morris promovida pela Fundação de Serralves, irá centrar-se sobretudo na 

apresentação dos seus filmes e vídeos. Estes assumem a forma de algumas das experiências mais 

inovadoras sobre a relação do cinema com as artes visuais e performativas, na segunda metade do 

século XX. O cinema é para Morris quer um suporte de documentação de ações efémeras, cujos 

momentos e duração encontram nele o seu registo, quer uma linguagem artística que ele explorará 

nas suas várias possibilidades. 

Robert Morris (Kansas City, 1931) é, desde as décadas de 1960 e 70, um dos grandes protagonistas da 

mudança de paradigma nas linguagens artísticas contemporâneas. Quando chega a Nova Iorque, em 

1959, Morris é um dos fundadores do Judson Dance Theater, um lugar de encontro de artistas visuais 

e performativos cujas atividades são redefinidas por processos de trabalho onde a improvisação e a 

colaboração surgem como métodos de encontro e de criação. Morris coreografa então diversas obras, 

entre as quais Arizona (1963), 21.3 (1964), Site (1964) e Waterman Switch (1965). No seu trabalho desta 

época, Morris cruza a linguagem da escultura minimalista com a arte processual (process art), 

construindo obras que encontram os seus momentos de apresentação fora dos espaços da galeria ou 

do museu. É também um dos artistas que assumem projetos artísticos de grandes dimensões na 

paisagem (os earthworks). 

Comissário: João Fernandes 
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BIBLIOTECAS 

A aposta nas Bibliotecas constitui um vetor 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 projeto ART@BIBLIO. Este projeto incluirá em 2012 a exposição “Do Rato 

Mickey a Andy Warhol” que estará em digressão de Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013, sendo 

apresentado nas Bibliotecas de cinco Câmaras Fundadoras (Matosinhos, S. João da Madeira, Santo 

Tirso, Santa Maria da Feira, Viana do Castelo). 

OUTRAS AÇÕES DESCENTRALIZADAS 

Decorrendo do acordo estabelecido, será novamente apresentada em Lisboa, no espaço BES Arte& 

Finança a exposição BES REVELAÇÃO. 

2.5. ITINERÂNCIAS E CO-PRODUÇÕES INTERNACIONAIS 

EXPOSIÇÃO THOMAS STRUTH 
Co-produção com Kunsthaus Zurich, K20 Dusseldorf e Whitechapel, Londres 

EXPOSIÇÃO MARIJKE VAN WARMERDAM: POR PERTO AO LONGE 
Co-produção com Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

EXPOSIÇÃO LOCUS SOLUS: IMPRESSÕES DE RAYMOND ROUSSEL 
Co-Produção com Museu Nacional Centro Arte Reina Sofia, Madrid 

EXPOSIÇÃO NEDKO SOLAKOV: TUDO POR ORDEM, COM EXCEÇÕES 
Co-produção com Ikon Gallery, Birmingham, Galleria Civica, Trento e SMAK , Ghent 
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3. A COLEÇÃO 

 

A Coleção da Fundação de Serralves tem um programa e objetivos claros de atuação, prosseguidos 

desde a celebração do primeiro protocolo para o Fundo de Compras, em 1998 e cujos parâmetros 

orientadores se mantêm na atualidade:  

• Aquisição obras de artistas para o núcleo histórico da Coleção, representativo das décadas de 60 

e de 70, cuja presença na Coleção possa ser ainda mais trabalhada em função das oportunidades 

que possam surgir.  

• Definição, em relação às décadas de 80 e de 90, de uma constelação restrita de artistas 

portugueses e estrangeiros que a Coleção deve representar prioritariamente.  

• Incorporação de obras de artistas que nos nossos dias começam a afirmar e a consolidar os seus 

trabalhos, procurando adquirir obras fundamentais deles representativas, por enquanto a preços 

acessíveis de mercado, antes da sua completa legitimação e correspondente acréscimo de 

valores das obras. 

• Articulação entre os princípios de rutura e de experimentação reconhecíveis nas obras do núcleo 

histórico da coleção com vestígios desses mesmos princípios na arte das décadas subsequentes, 

até aos nossos dias. 

• Investigação sobre obras menos conhecidas de artistas conhecidos e sobre artistas 

fundamentais em termos históricos, mas ainda não legitimados pela história. 

Em 2012, a Fundação de Serralves prosseguirá com a política de enriquecimento da sua Coleção, na 

medida das disponibilidades orçamentais num cenário de contenção, privilegiando a compra de obras 

dos artistas expostos nas galerias do Museu.   

4. BIBLIOTECA 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

A Biblioteca da Fundação de Serralves é uma biblioteca especializada que se encontra ao serviço da 

investigação necessária à programação e às atividades desenvolvidas pela Direção do Museu e pela 

Direção do Parque. Os fundos bibliográficos coligidos encontram-se igualmente à disposição do público 
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que visita a Fundação, nomeadamente daqueles que a eles possam recorrer com o objetivo de 

desenvolver pesquisas particulares sobre matérias que com eles se relacionem. As grandes áreas 

pelas quais se repartem estes mesmos fundos bibliográficos são a Arte Contemporânea, a Casa e o 

Parque de Serralves, assim como as áreas temáticas da Arquitetura, Natureza e Paisagismo 

pertinentes com o contexto que a Casa e o Parque propiciam. 

 

Para melhorar a acessibilidade da Coleção a cidadãos com necessidades especiais, a Biblioteca 

disponibiliza computadores com acesso livre para invisuais e amblíopes. 

Sendo uma biblioteca especializada para a investigação, os seus utentes preferenciais, para além dos 

Serviços da Fundação, são investigadores, criadores, críticos de arte, arquitetos, assim como 

estudantes universitários e dos cursos médios das áreas artísticas. 

Em 2012, os Leitores continuarão a ter um acesso alargado a todos os materiais da Biblioteca bem 

como ao sistema de reserva de documentos. 

5. EDIÇÕES 

1. PROGRAMAÇÃO - LINHAS GERAIS 

As exposições programadas para 2012 serão, como habitualmente, acompanhadas pela edição de um 

catálogo bilingue (em regra português/inglês) ou de uma publicação de produção estrangeira (a que se 

procurara juntar uma separata de produção própria com a tradução dos ensaios). A Fundação 

possibilita assim, por um lado, a divulgação no estrangeiro da programação do Museu e com particular 

relevância a da obra dos artistas portugueses e, por outro, o acesso de catálogos estrangeiros ao 

público nacional, no cumprimento da sua missão de tornar acessíveis a um público mais vasto o 

conhecimento e a fruição da criação artística do nosso tempo. 

De novo se estabeleceram parcerias de co-edição com prestigiadas editoras de arte e/ou museus 

internacionais co-produtores das mostras. Esta estratégia de cooperação visa assegurar não só uma 

mais efetiva distribuição das publicações e a partilha dos respetivos custos como o reforço da 

projeção de Serralves além-fronteiras. 
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De salientar a possibilidade de, em estreita colaboração com as Autarquias (parceiros estratégicos da 

Fundação), publicar pequenos catálogos documentando as mostras da Coleção ou a publicação do 

catálogo que acompanha o Prémio BES Revelação anualmente patente em Serralves.  

2. CATÁLOGOS DE EXPOSIÇÃO 

MARIJKE VAN WARMERDAM: CLOSE BY IN THE DISTANCE (POR PERTO AO LONGE) 

Este catálogo raisonné de toda a obra de Van Warmerdam será co-editado pela prestigiada editora 

alemã Verlag der Buchhandlung Walther König, o Museu Boijmans Van Beuningen (Roterdão) e a 

Fundação de Serralves. Profusamente ilustrada, a publicação inclui ensaios inéditos da autoria de 

Michaela Unterdörfer, Philippe-Alain Michaud, Maarten Doorman e Fiona Bradley. A Fundação terá 

uma tiragem personalizada da edição inglesa do catálogo, a que juntará uma separata em português. 

ARTUR BARRIO 

Com cerca de 300 páginas, esta publicação, a meio caminho entre o catálogo e o livro de artista, 

documentará a obra de Barrio de 1969 aos nossos dias. Além de uma conversa do artista com João 

Fernandes, integrará ensaios de reconhecidos críticos, entre os quais Paulo Herkenhoff e Moacir dos 

Anjos. 

MATHIEU K. ABBONENC / RICARDO VALENTIM 

A dupla exposição individual será acompanhada pela edição de dois livros gémeos concebidos pelos 

respetivos artistas. Ambos contarão com um ensaio de Ricardo Nicolau, sendo o de Abbonenc 

complementado com um outro da autoria de Catalina Losano e o de Valentim com um texto de 

Christian Rattenmeyer. 

LOCUS SOLUS 

A Fundação de Serralves editará a versão portuguesa e a versão francesa do livro editado em inglês 

pelo Centro de Arte Reina Sofia (Madrid). A publicação inclui, além de um diálogo entre os comissários 

da mostra, João Fernandes e François Piron (sobre o legado de Raymond Roussel para a arte do 

século XX) e de uma entrevista de Piron a John Ashbery (sobre a influência do escritor francês em 
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França e nos EUA), ensaios da autoria de alguns dos mais reconhecidos estudiosos da obra de Roussel: 

Patrick Besnier (contextualizando a sua produção no ambiente cultural da época), Annie Le Brun 

(sobre a noção de representação nos seus romances, a teatralidade e o carácter visual dos seus 

escritos e a influência que exerceu sobre os surrealistas), Astrid Ruffa (sobre a relação com Salvador 

Dalí) e Linda Henderson (sobre a relação com Marcel Duchamp). Completa-a uma antologia de textos 

de artistas e críticos, entre os quais Jean Cocteau, Paul Éluard, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Max 

Ernst e André Breton. 

NEDKO SOLAKOV: ALL IN ORDER, WITH EXCEPTIONS 

Em estreita colaboração com o artista, a Fundação de Serralves co-editou em 2011 com a editora 

alemã Hatje Cantz (Ostfildern), a Ikon Gallery (Birmingham, RU), o S.M.A.K. Stedelijk Museum voor 

Actuele Kunst (Ghent, Bélgica) e a Fondazione Galleria Civica (Trento, Itália) o mais completo 

levantamento da obra de Solakov (1981–2011). Além de uma completa lista de exposições e bibliografia, 

a publicação conta com ensaios de Iara Boubnova e Christy Lange e uma entrevista do artista a 

Carolyn Christov-Bakargiev. 

JULIÃO SARMENTO 

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

Lingwood e João Fernandes), um testemunho de Paul Auster e uma antologia de textos críticos sobre 

o artista. 

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 submetidas. 

3. PULICAÇÕES DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Para 2012 está prevista a Publicação de mais um livro da coleção «oficinas de Serralves» a partir de 

uma investigação a decorrer no serviço educativo que visa explorar novas abordagens na partilha de 

práticas entre educadores em vários contextos.   

4. LIVRO “UMA VISITA A SERRALVES” 

Publicação de um pequeno guia de visita para a Fundação de Serralves em geral. Destina-se ao público 

em geral e será publicado em várias línguas. Este projeto, que será desenvolvido até ao final de 2011, 

tem impressão prevista para o início de 2012 e consiste num pequeno guia sobre a Fundação e os 

lugares do Parque de Serralves e a sua história desde a sua construção até à atualidade, através do 

cruzamento de fotografias de época de autoria Bazar Foto Amador e da Casa Alvão e do com fotos 

atuais de autoria do fotógrafo Filipe Braga obtidas ao longo de um ano (Outono de 2009- Verão 2010) 
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2.1.2. ARTES PERFORMATIVAS 

  
1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

A programação de Artes Performativas para 2012 a realizar pelo Serviço de Artes Performativas, irá 

procurar dar seguimento aos seus objetivos programáticos essenciais: 

• A continuidade na apresentação de Ciclos de iniciativas performativas, articulados com o plano 

de Exposições de 2012 com o objetivo de reforçar a identidade da programação e potenciar 

leituras diversificadas e abrangentes no domínio das artes performativas e do cinema, a partir de 

temáticas, movimentos e conceitos revelados nas exposições.  

• O reforço da programação do auditório na sua vertente multi e transdisciplinar nas áreas 

performativas, com o consequente cruzamento de públicos e incentivo a um entendimento 

transversal da arte e dos conceitos explorados na programação;  

• O reforço das colaborações com as Escolas de Ensino Artístico ao nível do Ensino Profissional e 

do Ensino Superior com o propósito de consolidação das relações com a comunidade artística 

local através da realização de encontros e workshops com os artistas convidados. 

• A realização de projetos em co-produção através da apresentação de iniciativas extensivas à 

cidade e a equipamentos culturais de distintos formatos e posicionamentos institucionais. Neste 

âmbito, destacamos o Festival Trama que conjuga num projeto comum o Festival de 

Performance Brrrr e a Matéria-Prima. 

2. PROGRAMA DE ATIVIDADES 

2.1. CICLOS PARALELOS ÀS EXPOSIÇÕES 

Janeiro  

“IMPROVISAÇÕES/COLABORAÇÕES” 

O Museu de Serralves foi lugar ao longo de 2011 de uma contextualização histórica do papel da 

improvisação e da colaboração entre artistas ao longo da segunda metade do século XX, cruzando as 

artes do espaço (as artes visuais propriamente ditas) com as artes do tempo (todas as artes 
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performativas mais aquelas que envolvem a imagem em movimento) através da apresentação do 

programa Improvisações/Colaborações.  

Neste âmbito, o Auditório de Serralves recebeu vários artistas e projetos que estiveram diretamente 

envolvidos na geração Judson Church, em Nova Iorque, o momento histórico  que inspira toda esta 

programação. 

 

Em 2012, a programação prolongar-se-á com a apresentação do duo GO, concebido e interpretado pela 

coreógrafa norte-americana Lisa Nelson e o bailarino Scott Smith e a organização de uma master-

class sobre o sistema de pesquisa e composição Tuning Scores, dirigido à comunidade artística. 

Este programa compreende a colaboração do Forum Dança, instituição dedicada à reflexão, pesquisa e 

prática da dança contemporânea em Lisboa. 

Lisa Nelson é coreógrafa, performer de improvisação e videoplasta. Desde o início dos anos ’70, que 

explora o papel dos sentidos na performance e na observação do movimento. Como resultado do seu 

trabalho em vídeo e dança nessa década, desenvolveu uma aproximação à composição espontânea e à 

performance à qual chama Tuning Scores. Lisa Nelson interpreta, ensina e cria peças em todo o 

mundo, mantendo paralelamente colaborações de longo prazo com outros artistas, como Steve 

Paxton, Daniel Lepkoff, Scoth Smith, a vídeoartista Cathy Weis, e o Image Lab, colectivo 

multidisciplinar de pesquisa/performance. Recebeu o prémio NY "Bessie" Dance and Performance em 

1987 e o Alpert Award in the Arts em 2002. 

Durante 30 anos, foi co-editora do Contact Quarterly, uma revista internacional de Dança e 

Improvisação, e atualmente vive em Vermont nos Estados Unidos da América. 

Fevereiro – Dezembro 

A programação para 2012 dará continuidade à apresentação de nomes e projetos significativos da 

cultura contemporânea nas áreas disciplinares da dança contemporânea e da performance, planeados 

em Ciclos temáticos e articulados com algumas das exposições apresentadas no Museu de Serralves, 

nomeadamente as exposições Locus Solus, Impressões de Raymond Roussel e Julião Sarmento. 
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2.2. CINEMA 

 

Sendo o cinema um domínio de criação artística transversal a toda a cultura do nosso tempo, o 

Auditório do Museu apresentará igualmente ciclos de filmes que se articularão com a natureza das 

exposições, reunindo desde filmes e vídeos experimentais a algumas das obras mais conhecidas da 

história do cinema nacional e estrangeiro.  

Serão também produzidos outros ciclos dedicados a realizadores e temáticas de evidente interesse 

para a pesquisa artística contemporânea. Nesse âmbito, destaca-se o Ciclo dedicado à divulgação do 

Cinema de Documentário e Ficção da autoria do produtor e cineasta de Joaquim Pinto. 

A programação será realizada com a colaboração da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 

instituição de reconhecido mérito e experiência nesta matéria. 

CINEMA DE AUTOR 

CICLO DE CINEMA – FILMOGRAFIA DE JOAQUIM PINTO 

CINEMA DE PRODUÇÃO NACIONAL 

2.3. 21ª EDIÇÃO “JAZZ NO PARQUE” 

Programação: António Curvelo 

 

Uma das iniciativas de destaque da programação de música e de significativo apoio do público e crítica 

especializada, é a edição  Jazz no Parque, um ciclo de concertos, realizados no Ténis do Parque de 

Serralves, comissariado pelo crítico António Curvelo. 
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O programa da 21ª Edição, agendado para os dias 8, 15 e 22 de Julho, constará de três concertos, 

participados por músicos que constituem referência no jazz internacional, num modelo de 

programação de confronto das cenas europeia e norte-americana. 

2.4. PARCERIAS 

TRAMA – 7ºFESTIVAL DE ARTES PERFORMATIVAS 

11 a 14 de Outubro 

Articulado em estreita relação com os espaços públicos e representativos da cidade, o Festival Trama 

propõe novamente reunir o núcleo de programadores do Auditório de Serralves, do brrr Live Art e da 

Matéria Prima na criação de um programa que se deseja representativo da criação performativa atual 

e recíproco na relação com os públicos, artistas e parceiros envolvidos.  

A edição de 2012 do Trama manterá o carácter experimental e inovador, propondo performances 

nacionais e internacionais ancoradas em diversos pontos da cidade, na perspetiva de proporcionar, 

através de um percurso flexível, novas vivências e explorações da cidade, singulares e partilhadas. 

A componente performativa e a transversalidade das propostas assumem novamente particular relevo 

num festival dedicado à reflexão e divulgação de formas experimentais da criação artística 

contemporânea nas disciplinas da música, dança, performance, teatro, cinema e vídeo. 
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2.2. AMBIENTE, ECOLOGIA E PAISAGEM 

 
1. PROGRAMAÇÃO - LINHAS GERAIS 

Em 2012, seguindo a estratégia adotada em anos anteriores, a gestão e manutenção do Parque de 

Serralves continuarão a marcar presença na atividade desenvolvida pela Direção do Parque, 

assegurando desse modo a preservação da sua identidade e carácter únicos no panorama da arte dos 

jardins e da arquitetura paisagista da primeira metade do século XX, a nível nacional e internacional.  

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

manutenção e gestão do Parque, em 2012 pretende dar-se continuidade ao desenvolvimento de 

materiais de divulgação e de ações para o público, melhorando dessa forma a sua relação e 

conhecimento para com o Parque, nomeadamente através da realização de visitas especializadas e 

disponibilização de mais e melhor informação no site da Fundação. 

Em 2012 dar-se-á também seguimento às ações previstas no Protocolo assinado entre a Fundação de 

Serralves e o CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade 

do Porto), nomeadamente a realização de conferências subordinadas à temática da conservação da 

biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável, assim como o início da atividade de investigação 

sobre o Parque a desenvolver por 3 bolseiros ao abrigo de Protocolo assinado entre a FS, o CIBIO e a 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

2. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE SERRALVES 

2.1. MANUTENÇÃO 

Em 2012 continuarão as ações regulares de manutenção e gestão do Parque, imprescindíveis para 

manter os níveis de conservação requeridos, preservar as qualidades sensoriais e estéticas dos 

diversos espaços que o constituem e assegurar o bom funcionamento das suas redes de 

infraestruturas, nomeadamente as redes de rega e de drenagem pluvial.  
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Para além das rotinas diárias, semanais e mensais e sazonais já interiorizadas de gestão e manutenção 

do Parque, continuará a dar-se especial atenção à conservação de todos os tipos de pavimentos 

existentes no Parque, com especial destaque para os saibros e as calçadas à portuguesa, assim como à 

monitorização do estado fitossanitário do conjunto arbóreo-arbustivo notável do Parque, bem como à 

atualização do seu levantamento e otimização da base de dados que o acompanha. 

Tal como em anos anteriores, a gestão da água, recurso precioso e escasso no Parque, e o 

aproveitamento/incorporação de resíduos provenientes das atividades de gestão de prados e relvados, 

nomeadamente através da aquisição de maquinaria tecnologicamente mais avançada, e estrato 

arbóreo-arbustivo serão ações primordiais na gestão e manutenção do Parque. 

2.2. INFORMAÇÃO PARA O PÚBLICO 

Em 2011, no âmbito da aplicação mobile desenvolvida para a Fundação de Serralves, foi compilado e 

desenvolvido um conjunto significativo de informação relativa a percursos de visitação para o Parque, 

tornando-o dessa forma mais apelativo e próximo para o visitante. Pretende-se em 2012, dar 

seguimento a este passo fundamental para a divulgação do Parque e das características únicas que 

apresenta, através da criação de um conjunto equivalente de roteiros de visitação a disponibilizar para 

download no site da Fundação, ficando dessa forma acessíveis ao público em geral e de uma forma 

mais imediata. 

Para além destes materiais de carácter mais geral a desenvolver para o público, em 2012 prosseguirão 

os estudos e levantamentos da vegetação de exceção do Parque. Tendo como objetivo principal a 

identificação das suas características e necessidades específicas, estes estudos proporcionarão a 

criação de novos materiais de apresentação e divulgação do potencial botânico do Parque, 

nomeadamente o percurso de visitação de cerca de 20 árvores notáveis e de especial interesse e a 

identificação da coleção de camélias, algumas centenárias e anteriores ao projeto para o jardim de 

autoria de Jacques Gréber em 1932. Desta forma, dar-se-á resposta a uma manifestação crescente por 

parte de quem visita o Parque de aprender e saber mais sobre a sua flora.  

3. AÇÕES DE INVESTIMENTO 

3.1. REABILITAÇÃO DOS JOGOS DE ÁGUA DO PARTERRE CENTRAL 

Os Jogos de Água do Parterre Central, imagem de referência do Parque de Serralves, desenvolvem-se 

em frente à Casa e ao longo do grande eixo que o define e organiza. Apresentando atualmente 

deficiências quer ao nível da estanquicidade dos vários elementos que o compõem quer na circulação 

da água, carece assim de uma intervenção de recuperação que otimize o seu funcionamento, 

devolvendo-lhe não só o seu valor estético mas permitindo também dessa forma um controlo e gestão 

da água necessária mais eficiente, e como consequência a disponibilização de caudais mais elevados 

para a rega do Parque. 
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A par desta intervenção, pretende-se ainda melhorar as condições de drenagem nos caminhos que 

ladeiam o Parterre Central, à cota baixa, bem como restabelecer o circuito de água na pequena fonte 

que termina o eixo da Alameda dos Liquidambares, parte integrante dos elementos de água projetados 

por Gréber para o Parque. 

3.2. REQUALIFICAÇÃO DAS HORTAS PEDAGÓGICAS 

Dando continuidade ao projeto desenvolvido em 2009 para as Hortas Pedagógicas, pretende-se em 

2012 finalizar a sua implementação em ações de plantações de enquadramento relativas aos estratos 

arbóreos, arbustivos e sub-arbustivo, execução de caminhos de acesso, a construção de uma pequena 

charca-modelo como elemento de atracão de anfíbios, facilitando assim a sua observação por parte 

das muitas crianças que todos os anos frequentam este espaço e a recuperação da cerca que envolve 

o espaço. Pretende-se ainda neste espaço explorar e dar a conhecer outras formas de cultivo, 

nomeadamente as “hortas verticais” vocacionadas para o meio urbano, onde os terrenos de cultivo 

são escassos. 

3.3. PLANTAÇÕES 

  

Fundamentais para a manutenção da identidade e conservação do estrato arbóreo-arbustivo do 

Parque, as ações de plantação assumirão de novo em 2012 um carácter prioritário. Assim, será dada 

continuidade à colmatação de falhas e reformulação da coleção de plantas aromáticas, implementando 

de igual forma o projeto de sinalética desenvolvido em 2011 para este espaço. Serão também 

implementados os diversos projetos de plantação desenvolvidos em 2011 para a envolvente do novo 

acesso para pessoas com mobilidade reduzida ao Campo de Ténis, para o espaço “Richard Serra”, para 

a envolvente dos edifícios do Espaço.Parque e para o Lago, local já intervencionado em 2011 mas que 

carece ainda de estudos aprofundados sobre as espécies historicamente mais adequadas para o local. 

3.4. INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE SOL 

Identificado como o Jardim do Relógio de Sol, o pequeno espaço que serve de antecâmara ao Roseiral 

e de charneira este último e o Campo de Ténis apresenta no seu centro um pedestal que terá acolhido 
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um relógio de sol, entretanto desaparecido antes da aquisição pelo Estado Português da Quinta de 

Serralves. Tem sido intenção de longa data voltar a instalar nesse local um relógio de sol, tendo 

surgido recentemente evidências e mesmo registos fotográficos da peça em questão. Em 2012, 

pretende-se concretizar esta ação, quer pela reprodução da peça original quer pelo desenho de uma 

nova, contemporânea, respondendo assim não só às solicitações de visitantes que ali desejam de novo 

ver um relógio de sol mas, também, pela oportunidade que representa para a recuperação da 

identidade do lugar. 

4. ATIVIDADE CULTURAL  

A Atividade Cultural da Direção do Parque em 2012 focar-se-á na continuidade das atividades previstas 

em protocolo assinado em 2010 com o CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos 

Genéticos da Universidade do Porto e na promoção do Parque junto dos visitantes através de uma 

série de visitas sazonais. 2012 será também o ano que se concluirá a publicação de um livro sobre o 

património da Fundação dirigido ao grande público e intitulado “Uma visita a Serralves”. 

4.1. VISITAS SAZONAIS AO PARQUE DE SERRALVES 

O Parque de Serralves é detentor de um dos mais significativos conjuntos arbóreo-arbustivos no 

panorama dos jardins históricos nacionais. Esta característica proporciona-lhe uma grande 

variabilidade sazonal, motivo esse que permite ao visitante experienciá-lo de formas sempre 

diferentes ao longo do ano. Dando continuidade a esta iniciativa iniciada em 2011, em 2012 serão de 

igual modo realizadas 4 visitas sazonais ao Parque, no Inverno, Primavera, Verão e Outono. 

4.2. CONFERÊNCIAS DO PARQUE DE SERRALVES. PREPARAÇÃO PARA CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL 2013 

2011 ficará marcado como o ano da publicação de 2 volumes de Atas das Conferências do Parque de 

Serralves (2002-2009) e da  Conferência Internacional em torno da figura de Jacques Gréber, um 

projeto exigente sob o ponto de vista organizativo e financeiro. Pretende-se prosseguir com esta ação 

tendo em vista a realização de uma conferência internacional em 2013. Assim, 2012 será um ano 

preparatório em que se identificará o comissariado, se esboçará o programa e fará a identificação dos 

recursos financeiros de suporte à conferência. 

4.3. ATIVIDADE RESULTANTE DO PROTOCOLO FS-CIBIO-FCT 

No âmbito do protocolo assinado entre a FS, o CIBIO e a FCT, 2012 será também o ano para o início e 

consolidação da presença de 3 bolseiros na área da Gestão de Ciência e Tecnologia no Espaço.Parque 

de Serralves. A sua investigação será desenvolvida nas temáticas da Fauna, Flora e Vegetação e 

Parques e Jardins e terá como objetivo principal a consolidação do conhecimento dos elementos 

respetivos no Parque mediante ações articuladas de inventário, monitorização e divulgação e a 

definição da respetiva representatividade no espaço metropolitano envolvente. 
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2.3. SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PÚBLICOS 

 

O Serviço Educativo da Fundação de Serralves apresenta uma programação no âmbito das artes 

visuais, da arquitetura e do ambiente, dirigida à comunidade, envolvendo diferentes públicos e 

contextos. São frequentes e relevantes os projetos realizados em parceria com instituições de ensino, 

desde pré-escolar ao universitário, bem como as colaborações com, associações e outras instituições 

nacionais e internacionais para a criação de novas formas de participação cultural. Informar, inovar, 

surpreender, provocar, criar e desenvolver a cidadania, são objetivos presentes nas atividades 

promovidas. Serralves, enquanto espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, privilegia o 

pensamento crítico e criativo na aproximação à cultura contemporânea. 

1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

A ação do Serviço Educativo da Fundação de Serralves tem por objetivo incentivar o conhecimento e o 

gosto pela fruição dos espaços culturais, apoiando os diferentes públicos na sua formação ao longo da 

vida, contribuindo para uma vivência mais plena e sensível de uma cidadania ativa. 

Na sociedade atual, o Museu afirma-se como elo privilegiado de ligação com a comunidade. Neste 

sentido, pretende-se que o encontro com as obras de arte e com os artistas assente em estratégias 

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

referências transversais. É 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 contemporânea e promovam a criatividade na participação cívica. 

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

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

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

consumo mais responsável e da vivência de uma cidadania ativa. 

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

mantêm-se como atividades centrais na programação, de modo a garantir uma relação cada vez mais 
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cúmplice com a comunidade escolar e com o público em geral. As famílias continuarão a constituir um 

eixo de captação privilegiado. 

Prevê-se a continuidade de programas de integração e inclusão de públicos carenciados e com 

necessidades especiais, assinalando-se neste domínio o novo protocolo de colaboração com a 

Fundação Porto Social, Câmara Municipal do Porto. Considera-se fundamental continuar a investir em 

assessoria técnica, através de protocolos com instituições de ensino superior e investigação, e na 

internacionalização do trabalho realizado, através do fomento de parcerias ao nível nacional e 

internacional. O Serviço Educativo continuará a organizar momentos para partilhar conhecimento com 

instituições congéneres, prevendo-se o ano de 2012 como recheado deles – desde logo pela integração 

na rede de investigação-ação coordenada pela FLUP-UP e pelo Pelouro do Conhecimento e Coesão 

Social da Câmara Municipal do Porto, pela prestação de serviços neste âmbito às autarquias 

fundadoras e a outras entidades com quem a Fundação de Serralves detém protocolo, como a 

Fundação Luso-Buçaco. 

Uma palavra final para sublinhar as atuais dificuldades que o País atravessa, as quais colocam grandes 

desafios a todos e também a instituições como a Fundação de Serralves, que necessita de uma 

contribuição maioritária de apoios privados para manter uma oferta cultural diversificada e o mais 

abrangente possível, cumprindo a sua Missão de Serviço Público.  

No ano letivo de 2011-2012 e no ano civil de 2012 os tarifários das atividades do Serviço Educativo 

sofrem ajustamentos, os quais visam contribuir para autofinanciar, em parte, os custos efetivos que 

Serralves suporta com a realização destas atividades. Estes ajustamentos são considerados 

imprescindíveis para que a Fundação de Serralves possa continuar a disponibilizar uma programação 

tão alargada e inclusiva.  

Por estas razões, 2012 será um ano durante o qual o Serviço Educativo acompanhará tendências com 

cuidado, no sentido de avaliar o eventual impacto dos ajustamentos realizados junto dos diferentes 

públicos. 

2. RESUMO DAS METAS 

2.1. METAS QUALITATIVAS 

• Continuar a investir na otimização da aplicação informática do Serviço Educativo; 

• Colaborar na estruturação de um Centro de Recursos que disponibilize informações e materiais 

pedagógicos a diferentes públicos sobre o património da Fundação de Serralves; 

• Desenvolver o micro-site “Biodiversidade em Serralves”, a integrar o «centro de recursos», 

funcionando como porta de entrada para os recursos a disponibilizar nesta vertente de 

trabalho. Este projeto tem como parceiro fundamental o CIBIO e foi apresentado em 

candidatura de financiamento público, aguardando ainda resposta; 

• Finalizar e disponibilizar o micro-site projeto com escolas, a integrar o «centro de recursos», o 

qual se encontra inscrito em candidatura de financiamento em execução.  
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• Dar continuidade aos programas, tanto no âmbito das artes como no do ambiente, que 

potenciem a integração e inclusão social de públicos carenciados e com necessidades especiais.  

• Dar continuidade ao projeto anual com escolas, que tem vindo a fidelizar um número 

significativo de participantes, sempre na aposta de um trabalho integrado entre as temáticas 

da arte e do ambiente; 

• Iniciar parcerias técnico-científicas com as faculdades públicas da Universidade do Porto 

vocacionadas para as artes plásticas e performativas, educação artística, audiovisual, 

comunicação, pedagogia, museologia, ciências da educação, paisagismo, e arquitetura com 

vista a criação de programas, conferências, debates, bem como de conteúdos educativos.       

• Iniciar parcerias protocoladas, a nível europeu e internacional, com vista à realização de 

intercâmbios de formação para monitores do serviço educativo, bem como de cursos de nível 

superior no âmbito das Artes e do Ambiente. 

   

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

colaboração com a Direção do Museu na organização de encontros, conferências e seminários 

que potenciam a reflexão crítica em torno de questões contemporâneas; 

• Iniciar novos “Percursos”, no âmbito das artes e da arquitetura, que partindo de Serralves e do 

seu património se prolonguem pela cidade do Porto, capazes de atrair público tanto a nível 

nacional como internacional e de diversos níveis de especialização: o Percurso da Arquitetura 

do Siza Vieira, o Percurso da Arte Pública e finalmente o Percurso da Arquitetura 

Contemporânea no Grande Porto. 

• Dar continuidade à edição, impressa e virtual, de materiais pedagógicos dirigidos a diferentes 

públicos  

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

destaque para a área da responsabilidade social. 

• Criar um curso anual de Arte Contemporânea organizados por módulos: pensamento 

contemporâneo, artes plásticas, artes performativas, cinema e vídeo, cor, som, performance, 

entre outros.  

2.2. METAS QUANTITATIVAS 

O Serviço Educativo pretende continuar a trabalhar no sentido otimizar a inclusão e fidelização de 

públicos. Considerando o ano de 2012 como um ano com características particulares, decorrentes do 
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contexto político e social vivido no país, bem como no que toca aos ajustamentos de tarifários 

introduzidos, prevê-se um volume de participação nas atividades de cerca de 100 000 crianças, jovens 

e adultos, valor conservador tendo em conta os quase 140 000 atingidos no ano de 2010. 

3. PROGRAMAS PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

As atividades do Serviço Educativo para a comunidade escolar têm um carácter transversal, tendo 

como referência os seguintes princípios orientadores: a valorização da identidade e da diversidade 

cultural, a valorização de diferentes formas de conhecimento e expressão, o desenvolvimento da 

curiosidade, do gosto pelo saber, do sentido crítico, a valorização das dimensões relacionais da 

aprendizagem, a valorização do experimentalismo e da criatividade. 

  

3.1. VISITAS GUIADAS 

EXPOSIÇÕES 

O Museu de Serralves apresenta um programa diversificado de exposições. A visita orientada procura 

contextualizar as obras expostas, na perspetiva de suscitar múltiplas interpretações e diálogos. 

ESPAÇOS ARQUITECTÓNICOS 

A obra de Álvaro Siza é o ponto de partida para uma experiência que relaciona a arquitetura do Museu 

com os espaços da Casa e do Jardim de Serralves. 

PARQUE 

O percurso no Parque de Serralves possibilita o reconhecimento do valor paisagístico, ecológico e 

estético de um lugar com características singulares, vocacionado para experiências e aprendizagens 

múltiplas. | As visitas são adaptadas a cada nível de ensino, do pré-escolar ao ensino superior. 

3.2. VISITAS OFICINA 

ENSINO BÁSICO 

VISITA-OFICINA/MUSEU 

Observar, pensar, questionar, associar e debater pontos de vista, a partir de um conjunto de exercícios 

de exploração das obras expostas no Museu de Serralves, numa atitude que arrisca novas 
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interpretações e modos de ver, sublinhando a importância do diálogo e do potencial criativo que a arte 

contemporânea poderá despertar. | Público-alvo: 1º, 2º e 3º ciclo 

VISITA-OFICINA/PARQUE 

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

em três percursos temáticos no âmbito das seguintes áreas de pesquisa: água; árvores e arbustos; 

plantas aromáticas e medicinais. Indicar a opção pretendida no momento de marcação. | Público-alvo: 

1º, 2º e 3º ciclo 

VISITA-OFICINA/ARQUITECTURA SEM ARQUITECTO 

Através de exercícios de exploração do espaço, revela-se o processo de trabalho do arquiteto Álvaro 

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

reconfiguram-se lugares de exposição, para uma melhor compreensão e interpretação dos espaços. | 

Público-alvo: 2º e 3º ciclo 

3.3. OFICINAS - ARTES 

Estas oficinas visam alargar horizontes de referência, mobilizar saberes transversais, valorizar a 

experimentação, desenvolver a autonomia e estimular a criatividade. 

  

PRÉ-ESCOLAR 

ESCULTURAS NO PARQUE 

Exploração sensorial das esculturas instaladas no Parque de Serralves. Conversa e concretização de 

desenhos e construções, relacionando elementos da natureza e objetos do quotidiano. 

VER, OUVIR E PINTAR 

Procurando conjugar os diferentes sentidos, esta oficina materializa-se através do uso de diversas 

espessuras de pincéis, tintas e tipos de suporte. Procura-se despertar a curiosidade em torno do 

“fazer” e o gosto pela descoberta de materiais e técnicas artísticas, cruzando conceitos, pinturas e 

sons. 
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ENSINO BÁSICO 

VER, OUVIR E PINTAR 

Procurando conjugar os diferentes sentidos, esta oficina materializa-se através do uso de diversas 

espessuras de pincéis, tintas e tipos de suporte. Procura-se despertar a curiosidade em torno do 

“fazer” e o gosto pela descoberta de materiais e técnicas artísticas, cruzando conceitos, pinturas e 

sons. | Público-alvo: 1º e 2º ciclo 

ESCULTURAS NO PARQUE 

Observar, interpretar e debater as esculturas instaladas no Parque de Serralves. Elaboração de uma 

intervenção no exterior, que tem como ponto de partida o desenho e a composição tridimensional, 

relacionando elementos da natureza e objetos do quotidiano. | Público-alvo: 1º, 2º e 3º ciclo 

FÁBRICA DE SONS 

Muitos são os artistas cuja prática envolve o som. Ruídos, ritmos ou ecos emergem por vezes de forma 

inesperada ou desconcertante, na arte e na vida. Esta oficina é uma espécie de fábrica de experiências 

sonoras, onde se recriam paisagens audíveis com recurso a instrumentos improvisados que resultam 

da interação do nosso corpo com os objetos circundantes. No final, associaremos uma dimensão visual 

ao conteúdo sonoro. | Público-alvo: 1º, 2º e 3º ciclo 

LIVROS DE ARTISTA 

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

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

pequeno livro que conjuga de forma criativa palavras e imagens. | Público-alvo: 2º e 3º ciclo 

NÓS E A FOTOGRAFIA 

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

visual. Ao gesto imediato e banal do registo fotográfico com telemóvel, vamos associar novas formas 

de construção de imagens. Para além do registo, exploram-se diferentes possibilidades de encenação, 

utilizando o corpo e objetos inesperados para a criação de ambientes insólitos e performativos, 

testando a capacidade documental da fotografia na arte contemporânea. | Público-alvo: 2º e 3º ciclo 

ENSINO SECUNDÁRIO 

ARTE E PAISAGEM 

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

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

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

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

Público-alvo: 10º, 11º e 12º ano 
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CONSTRUÇÕES IMPROVISADAS 

Arquitetura efémera, estruturas móveis, edifícios descartáveis – muitas são as designações que se 

associam às construções edificadas desde sempre, para habitação, refúgio, ou marcação de território. 

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

combinam diferentes materiais, por vezes de aparência “pobre”. Nesta oficina construiremos um 

habitáculo-abrigo, que será o mote para a experiência do lugar. | Público-alvo: 10º, 11º e 12º ano 

CONVERSAS NO MUSEU 

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

refletir sobre a leitura e interpretação de obras de arte, abrindo perspetivas quanto a valores 

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

debate. | Público-alvo: 10º, 11º e 12º ano 

FÁBRICA DE SONS 

Muitos são os artistas cuja prática envolve o som. Ruídos, ritmos ou ecos emergem por vezes de forma 

inesperada ou desconcertante, na arte e na vida. Esta oficina é uma espécie de fábrica de experiências 

sonoras, onde se recriam paisagens audíveis com recurso a instrumentos improvisados que resultam 

da interação do nosso corpo com os objetos circundantes. No final, associaremos uma dimensão visual 

ao conteúdo sonoro. | Público-alvo: 10º, 11º e 12º ano 

LIVROS DE ARTISTA 

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

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

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

Público-alvo: 10º, 11º e 12º ano 

 

3.4. OFICINAS AMBIENTE 

As oficinas de educação ambiental oferecem um conjunto de atividades centradas na aprendizagem de 

conteúdos de ciências e de conceitos que visam promover a sustentabilidade e a cidadania. Estas 
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oficinas propõem a participação em várias sessões ao longo do ano letivo e possibilitam o 

estabelecimento de pontes temáticas com os currículos escolares. 

PRÉ-ESCOLAR 

CLUBES DA NATUREZA 

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

hábitos e comportamentos dos animais da Quinta. 

PARQUE À VISTA! 

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

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

relacionamento com a natureza. 

PÉS AO CAMINHO, MÃOS À HORTA! 

Este programa visa estimular a curiosidade infantil pelos fenómenos naturais e fomentar o 

conhecimento pela experiência e observação diretas a partir da mobilização de todos os sentidos. A 

descoberta das plantas e animais no Parque e na horta da Quinta de Serralves e as mudanças 

operadas em diferentes alturas do ano são o ponto de partida para as atividades. 

ENSINO BÁSICO 

PÉS AO CAMINHO, MÃOS À HORTA! 

Este programa visa estimular a curiosidade infantil pelos fenómenos naturais e fomentar o 

conhecimento pela experiência e observação diretas a partir da mobilização de todos os sentidos. A 

descoberta das plantas e animais no Parque e na horta da Quinta de Serralves e as mudanças 

operadas em diferentes alturas do ano são o ponto de partida para as atividades. | Público-alvo: 1º 

ciclo 

AMBIENTE E SAÚDE 

Em articulação com os conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências, desenvolvem-se 

atividades de estudo, monitorização e caracterização de parâmetros relacionados com a Saúde 

Alimentar, Saúde Ambiental e Ecologia Urbana. Os alunos tornam-se “cientistas” no terreno e, ao 

longo de 3 sessões anuais, geram dados para serem validados por investigadores, no âmbito de 

parcerias estabelecidas com entidades de investigação e ensino superior. | Público-alvo: 1º, 2º e 3º 

ciclo 

CIENTISTAS NO PARQUE 

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

ambiental. Em articulação com as disciplinas de Estudo do Meio, Ciências da Natureza e Ciências 

Naturais, dinamizam-se, em 3 sessões anuais, aulas de experimentação com jogos de apreensão de 

conteúdos, trabalho de campo e atividades em laboratório. | Público-alvo: 1º, 2º e 3º ciclo 
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AULAS NO PARQUE 

Na descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves, pretende-se promover a formação de uma 

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

torno das temáticas da área das Ciências da Natureza. | Público-alvo: 2º ciclo (5º ano) 

VIVER COM ENERGIA 

Vocacionado para a disciplina de Ciências Físico-Químicas, este programa aborda as temáticas da 

Energia e Eletricidade, Materiais e Reações Químicas, Mecânica e Movimento e Luz e Som. Durante as 

3 sessões anuais e, recorrendo a trabalho laboratorial e experimental, os alunos testam, verificam e 

exploram conhecimentos adquiridos em sala de aula. | Público-alvo: 3º ciclo 

ENSINO SECUNDÁRIO 

VIVER COM ENERGIA 

Vocacionado para a disciplina de Ciências Físico-Químicas, este programa aborda as temáticas da 

Energia e Eletricidade, Materiais e Reações Químicas, Mecânica e Movimento e Luz e Som. Durante as 

3 sessões anuais e, recorrendo a trabalho laboratorial e experimental, os alunos testam, verificam e 

exploram conhecimentos adquiridos em sala de aula. Com os alunos do ensino secundário são 

complementados conhecimentos na área dos sistemas eletrónicos através da construção de 

protótipos e proposta a realização de uma auditoria energética à escola. | Público-alvo: 10º, 11º e 12º 

ano. 

  

3.5. PROJETO ANUAL 

QUARTO: LUGAR DE ABRIGO, IDENTIDADE, EVASÃO 

Este é o tema do Projeto com Escolas em 2011/2012, um tema provocador que propõe uma reflexão 

partilhada em torno da construção da identidade de crianças, adolescentes e jovens. 

O quarto, espaço privado ou partilhado, cria porventura a sensação de pertença a um lugar. O 

mobiliário, os objetos, as coisas que escolhemos e as que nos são impostas, participam na construção 

da nossa história. Que relações se estabelecem entre o eu e o espaço, eu e o outro, eu e o mundo? No 

quarto, o que escondemos? O que sentimos? Que futuros desenhamos? 
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Tal como em anos anteriores, estarão presentes as dimensões social, física, afetiva, cultural, artística. 

As pistas serão várias na construção dos quartos, permitindo cruzamentos disciplinares diversos, 

nomeadamente na aproximação à obra de artistas contemporâneos, ao texto poético e a questões do 

meio ambiente, estimulando o conhecimento, a sensibilidade e a criatividade. 

O projeto terá níveis de abordagem diferentes consoante as faixas etárias, privilegiando no trabalho 

com os mais novos uma exploração mais lúdica. 

No sentido de enriquecer e complementar o trabalho a desenvolver na escola, o Serviço Educativo 

oferece ao público envolvido a possibilidade de participação em VISITAS e OFICINAS, ENCONTROS e 

SEMINÁRIOS, que se realizam na Fundação de Serralves. Estas iniciativas contam com a participação 

de artistas e outros especialistas convidados. | Público-alvo: do pré-escolar ao ensino secundário 

ATIVIDADES: 

• Apresentação e inscrição no projeto | 4 Outubro 2011 

• Encontro de trabalho (educadores e professores) | 2 Novembro 2011 

• Seminário (educadores e professores) | 7 Janeiro 2012 

• Ações de formação e oficinas (educadores e professores) | Janeiro – Março 2012 

• Oficinas temáticas (alunos do pré-escolar ao secundário) | Janeiro – Março 2012 

• Visitas| Janeiro – Março 2012 

• Entrega de trabalhos | Abril 2012 

• Exposição final em Serralves | Maio – Setembro 2012 

3.6. SEMANAS DA CIÊNCIA EM SERRALVES 

Estas semanas têm como objetivo promover o contacto direto entre a Escola e a comunidade 

científica, oferecendo a alunos e professores a possibilidade de participação em atividades 

organizadas por um “Cientista Residente” em Serralves. Este Cientista e a sua equipa, investigadores 

especializados num determinado tema da Biodiversidade, informam, promovem o debate e 

exemplificam a forma como fazem investigação, falando das suas experiências e relatando as 

principais descobertas.  

Ao longo de cada semana são organizadas OFICINAS para alunos, PALESTRAS e MINI-CURSOS para 

jovens e adultos (ver em COLÓQUIOS, SEMINÁRIOS, CURSOS). 

Um projeto realizado em parceria com o CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade de 

Recursos Genéticos da Universidade do Porto. | Público-alvo: 2º e 3º Ciclo 

INSETOS E ARANHAS 

10 a 14 de Outubro de 2011 

Um percurso no Parque será o ponto de partida para a descoberta do fascinante grupo dos 

invertebrados, aprender como se capturam, identificam e, igualmente importante, como se preservam 

para o futuro. Adicionalmente, desenvolver-se-á uma atividade em que os alunos assumem o papel de 

um biólogo que, encontrando um conjunto de espécies novas, terá a tarefa de as classificar através 
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das afinidades que observa entre elas. Nesta oficina será utilizada a melhor porta de entrada para a 

incrível diversidade de formas de vida que existem no planeta: os Artrópodes.  

RAÇAS AUTÓCTONES 

07 a 11 de Novembro de 2011 

As raças autóctones em Portugal e, em particular, os exemplares que existem na Quinta de Serralves, 

serão o ponto de partida para conversas sobre características, evolução, práticas e memórias de 

vivências rurais. Este legado será debatido à luz dos modos de vida contemporâneos e atuais 

preocupações ambientais. 

  
AVES 

27 de Fevereiro a 02 de Março de 2012 

Um percurso no Parque será o ponto de partida para a abordagem às técnicas de estudo das Aves, 

possibilitando o contacto com as metodologias utilizadas para a monitorização destas populações. 

FLORA E HABITATS 

19 a 23 de Março de 2012 

Um percurso orientado nos jardins de Serralves será o ponto de partida para a descoberta da 

diversidade de plantas e habitats. Desde a vegetação exótica aos recentes jardins de plantas 

autóctones, esta semana será uma boa oportunidade para aprofundar estes conhecimentos no 

Parque. 

ANFÍBIOS 

16 a 20 de Abril de 2012 

Uma em cada três espécies de anfíbios encontra-se ameaçada na Natureza. Vamos perceber porque 

são estes animais tão sensíveis e procurar, nos pontos de água do Parque, as espécies que aí ocorrem 

naturalmente. 

MORCEGOS 

14 a 18 de Maio de 2012 

Nesta oficina exploram-se curiosidades destes animais da noite: onde vivem, como comunicam, qual a 

sua importância ecológica e relevância para a preservação da biodiversidade. Os vários mitos que 
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rodeiam os morcegos serão desconstruídos, revelando uma realidade bem mais rica e demonstrativa 

da diversidade existente na natureza. 

RÉPTEIS 

18 a 22 Junho de 2012 

Os répteis constituem um grupo de animais fascinantes devido ao exotismo de cores, formas e 

padrões que apresentam. No entanto, são perseguidos pelo Homem desde há milhares de anos, com a 

notável exceção das tartarugas. Esta oficina pretende acima de tudo desmistificar este grupo animal. 

Procurar-se-á apresentar de forma apelativa as principais características deste grupo (escamas, 

fecundação interna, ovos com casca), a diversidade específica atualmente existente e os principais 

fatores de regressão e ameaça às populações répteis.  

3.7. SEMANA DA ENERGIA E DA BIODIVERSIDADE 

Na semana de 7 a 11 de Maio é proposto um conjunto de oficinas, percursos e mostras de trabalhos 

realizadas por escolas que participam nos programas anuais do Serviço Educativo. Estas atividades 

são dinamizadas no âmbito dos temas da água, do ar, da terra, da energia e da biodiversidade, e 

articulam-se com os programas de educação ambiental do ensino básico e do secundário. 

3.8. PROFESSORES 

VISITAS 

As visitas para professores fornecem informações e sugestões para a preparação de atividades a 

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

ENCONTRO ANUAL 

Espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao debate, Serralves estimula a aproximação crítica e 

criativa à cultura contemporânea, na perspetiva de estabelecer com as escolas uma relação cada vez 

mais cúmplice e dinâmica. 

No dia 4 de Outubro de 2011 realiza-se o encontro anual de educadores e professores, com o objetivo 

de apresentar o programa de atividades, para assim possibilitar a sua integração nos projetos 

educativos e culturais das escolas. Neste dia é também apresentado o tema do projeto anual com 

escolas e são abertas as inscrições. 

ESCOLA-AMIGA/PROFESSOR -AMIGO 

Desenvolver os laços estabelecidos com a comunidade educativa é um dos objetivos centrais da 

Fundação de Serralves. Adira a estas iniciativas e beneficie de condições especiais e descontos. 

4. GRUPOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

CIÊNCIA PARA TODOS 

Através da realização de experiências simples e do contacto com a Natureza, pretende-se criar 

momentos de partilha em grupo, fomentar a observação e a curiosidade e possibilitar a manipulação 

de materiais e objetos próprios das Ciências. O programa oferece sessões temáticas mensais, cada 
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uma vocacionada para uma área diferente, possibilitando assim uma flexibilidade de explorações por 

parte dos grupos.  

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. 

  

Outubro 2011 

CIÊNCIA PARA TODOS: QUÍMICA DOS AROMAS 

Esta oficina propõe trabalhar os pequenos segredos das plantas aromáticas. Depois de uma visita 

pelos aromas do Parque, vamos identificar, recolher e transformá-las em sabonetes e perfumes 

divertidos. 

SENTIDOS EM AÇÃO: VERDE SOBRE VERDE 

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

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

na escola. 

Novembro 2011 

CIÊNCIA PARA TODOS: AS CORES DA NATUREZA 

A natureza oferece-nos uma grande palete de cores para desvendar e aprender. Aprender a extrair os 

corantes de alimentos, observar mudanças de cor e fazer misturas coloridas são algumas das 

atividades desta oficina. 

SENTIDOS EM AÇÃO: CONSTRUÇÕES EM 3 DIMENSÕES 

Vamos trabalhar com materiais de desperdício e descobrir o que podemos aproveitar e reutilizar, 

nesta aventura de imaginar e construir: um abrigo, uma casa, uma cidade... 

Dezembro 2011 

CIÊNCIA PARA TODOS: CULINÁRIA CIENTÍFICA 

Sabias que a cozinha é um verdadeiro laboratório científico? Nesta oficina, vamos desvendar esse 

laboratório e aprender alguns truques científicos que estão na base da produção de alguns alimentos. 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2012 

Mangas arregaçadas, mãos na massa e vamos ver como é simples produzir, por exemplo, manteiga. 

Por fim vamos provar um delicioso chá feito com plantas do nosso canteiro das aromáticas. 

SENTIDOS EM AÇÃO: PINTURAS E ESPESSURAS 

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

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

Janeiro  

CIÊNCIA PARA TODOS: LUZ, CORRENTE ELÉTRICA E OUTROS EFEITOS 

Fios, crocodilos, casquilhos e luz! Vamos explorar as propriedades da corrente elétrica e construir 

objetos curiosos como um eletroíman para aplicar num jogo elétrico divertido. 

SENTIDOS EM AÇÃO: MOVIMENTOS DANÇADOS 

A observação da Natureza é o ponto de partida para exercícios coreografados, onde a liberdade e os 

sentidos inspiram o corpo. As folhas ao vento, as borboletas a esvoaçar…Vamos descobrir os 

movimentos que existem no Parque, imitá-los e criar uma dança original. 

Fevereiro 

CIÊNCIA PARA TODOS: A ÓTICA E AS ILUSÕES DA IMAGEM 

O olho, a luz, os objetos, as sombras. Nesta oficina vamos trabalhar as imagens do que nos rodeia, 

compreender como são produzidas, como o nosso olho as vê e porque vemos o mundo a cores. Depois 

de manipularmos objetos óticos, vamos construir discos de cor, thaumatropes e outros artefactos 

científicos numa verdadeira alquimia de imagens. 

SENTIDOS EM AÇÃO: CORES NAS SOMBRAS 

O que diz de nós a nossa sombra? Será que reconhecemos o nosso perfil? Vamos explorar este 

universo de contornos e de formas e devolver-lhe a cor. Juntos criaremos um conjunto de 

personagens coloridas que nos representam! 

Março 

CIÊNCIA PARA TODOS: SEMEAR, GERMINAR, COLECIONAR 

Aprender a semear, a cuidar e a recolher serão algumas das tarefas que nos permitirão compreender 

o mundo das plantas. E porque tão importante como compreender é saber preservar, vamos realizar 

uma coleção científica com os exemplares que formos trabalhando. 

SENTIDOS EM AÇÃO: OS ANIMAIS DA QUINTA 

Vamos observar os animais da Quinta, descobrir como e onde vivem, conhecer os seus 

comportamentos e aprender a identificar as suas principais características. 

Abril 

CIÊNCIA PARA TODOS: A CIÊNCIA DOS FOGUETÕES 

Atenção às cabeças! Objetos voadores não identificados (OVNI) vão andar pelo ar. Nesta oficina 

propomos a construção de foguetões movidos a pressão de ar, entre outros objetos voadores 

curiosos. 
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SENTIDOS EM AÇÃO: 0 BURRO MIRANDÊS 

Nesta oficina os participantes tomam contacto com as tarefas envolvidas no tratamento diário do 

Burro mirandês da Quinta de Serralves, aprendendo a reconhecer as principais características desta 

espécie em vias de extinção. 

   

Maio 

CIÊNCIA PARA TODOS: OS ANIMAIS DO PARQUE 

Munidos de lupas, caixas de petri, pinças e muita curiosidade, vamos descobrir onde se escondem os 

pequenos animais do Parque. Com toda a perícia de Cientistas, vamos recolhê-los e observar em 

pormenor as suas características. No final, não esquecer de os devolver à natureza! 

SENTIDOS EM AÇÃO: ESCULTURAS NO PARQUE 

Exploração sensorial das esculturas instaladas no Parque de Serralves. Conversa e concretização de 

desenhos e construções, relacionando elementos da natureza e objetos do quotidiano. 

Junho 

CIÊNCIA PARA TODOS: OFICINA DAS BORBOLETAS 

Nesta oficina os participantes são convidados a descobrir os trilhos das borboletas diurnas no Parque 

e a conhecer o Borboletário da Quinta. Como se alimentam, que cores têm, porque se transformam 

são algumas das curiosidades a desvendar sobre estes pequenos insetos. 

SENTIDOS EM AÇÃO: CORES NAS SOMBRAS 

O que diz de nós a nossa sombra? Será que reconhecemos o nosso perfil? Vamos explorar este 

universo de contornos e de formas e devolver-lhe a cor. Juntos criaremos um conjunto de 

personagens coloridas que nos representam! 

Julho 

CIÊNCIA PARA TODOS: FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS 

O Sol, o Ar e a Água são fontes de energia renováveis a explorar nesta oficina. Para isso, vamos 

observar a produção de energia a partir do sol, do ar e da água e construir um forno solar, no qual 

podemos fazer um fantástico “cachorro solar”. 

SENTIDOS EM AÇÃO: OS ANIMAIS DA QUINTA 
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Vamos observar os animais da Quinta, descobrir como e onde vivem, conhecer os seus 

comportamentos e aprender a identificar as suas principais características. 

5. CRIANÇAS, JOVENS E FAMÍLIAS 

ATIVIDADES AO DOMINGO 

Ver, experimentar, criar, brincar, passear, descansar, descontrair, em percursos de exploração, em 

oficinas e exposições, em conversas e piqueniques, à descoberta da arte e dos artistas, mas também 

do ambiente, da biodiversidade e da paisagem. Traga os seus filhos, pais, avós, amigos... e passe um 

domingo diferente em Serralves. 

OUTONO E NATAL EM FESTA 

Programação de atividades para a Festa do Outono (Setembro de 2012) e para o programa especial de 

Natal, nos fins de semana de Dezembro de 2012. 

FÉRIAS EM SERRALVES 

Durante as férias de Natal, Páscoa e Verão, convidamos os mais novos a participar num conjunto de 

atividades criativas (dos 4 aos 12 anos) que motivam aprendizagens e descobertas, em explorações 

divertidas no Museu e no Parque de Serralves. 

6. ADULTOS 

6.1. VISITAS 

EXPOSIÇÕES 

O Museu de Serralves apresenta um programa diversificado de exposições. A visita orientada procura 

contextualizar as obras expostas, na perspetiva de suscitar múltiplas interpretações e diálogos. 

Sábados, 17h-18h | Domingos, 12h-13h (Português.) | Sábados, 16h-17h (Inglês.) 

MUSEU E PARQUE 

Esta é uma oportunidade para descobrir Serralves num percurso de exploração do Museu e do Parque 

que, para além de estimular os sentidos, contextualiza o espaço, a arquitetura e a história da 

instituição. | Domingos, 15h-16h (Português.) | Domingos, 16h-17h (Inglês.) 

6.2. CURSOS, CONVERSAS E SEMINÁRIOS 

Os cursos, conversas e seminários constituem momentos de reflexão em torno de temáticas 

transversais, das práticas artísticas às problemáticas do ambiente, de modo a criar um espaço de 

diálogo entre artistas, comissários, investigadores e o público interessado em pensar criticamente a 

sociedade contemporânea. 

O programa respetivo está detalhado no capítulo “Reflexão sobre a Sociedade Contemporânea”, 

página 69.  
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7. COMEMORAÇÃO DE DIAS ESPECIAIS 

NOITE EUROPEIA DOS MORCEGOS 

Os morcegos são uma das histórias de evolução com maior sucesso na Natureza. Com cerca de 1100 

espécies conhecidas e distribuídas por 16 famílias, ocupam todas as regiões terrestres do planeta, 

excetuando o Ártico e o Antártico. Esta ordem constitui cerca de 1/4 das espécies de mamíferos no 

mundo, sendo também das ordens de mamíferos mais antiga. 

Nos dias 19 e 20 de Maio é proposto um percurso noturno e conjunto de oficinas para celebrar, uma 

vez mais, a noite Europeia dos Morcegos no Parque de Serralves. 

FESTA DO AMBIENTE 

No Dia Mundial do Ambiente, 5 de Junho, as Escolas estão convidadas a participar numa festa que 

assinala o final do ano letivo, com um animado programa de música, oficinas e jogos em Serralves. 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

Para comemorar este dia, o SE 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. 

8. PROJETOS E PARCERIAS 

Serralves desenvolve um conjunto de atividades que têm por objetivo aprofundar a relação com 

criadores e entidades várias para a criação de novas formas de participação cultural.  

São estabelecidas colaborações com autarquias locais e instituições nacionais e internacionais que 

promovem a inclusão, o acesso e a fruição dos espaços culturais, através de ações pedagógicas no 

âmbito da formação de públicos. Mediante cada contexto, as intervenções são diferentes quanto à 

dinâmica, ao conteúdo, ao tempo de permanência e ao questionamento. 

  

FORMAÇÃO AUTARQUIAS 

Desenvolvimento e implementação de ações de formação para técnicos de museus, bibliotecas, entre 

outros serviços municipais, no âmbito das parcerias estabelecidas com autarquias. Serão estudadas 

formas de criação de dossiers pedagógicos que possam reforçar as ações de formação.  
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PROJETO METAS  

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

com o apoio do programa ESCOLHAS, que visa promover a oferta cultural junto de crianças e jovens 

oriundas dos bairros do Aleixo e da Pasteleira. Pretende-se possibilitar a vivência de novas 

experiências, através de colaborações com as escolas destes bairros vizinhos, assim como com as 

respetivas famílias. 

PARCERIAS COM UNIVERSIDADES  

MÓDULOS DE FORMAÇÃO 

Parcerias informais com várias universidades no âmbito da colaboração em formações pontuais e 

módulos de mestrado, nas áreas da arte contemporânea, educação e ciências do ambiente.  

ESTÁGIOS  

Acolhimento de estagiários com vista a possibilitar aos jovens a aquisição de experiências 

profissionais e a partilha de conhecimentos no âmbito de ação da Fundação de Serralves.  

PARCERIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

Parcerias protocoladas em que as universidades se assumem como parceiros técnico-científicos e 

colaboram no desenho de conteúdos e validação de dados gerados nos programas educativos. À 

semelhança das parcerias com universidades na área do ambiente, serão estabelecidas parcerias no 

domínio das artes, em sentido lato. Exemplos de parcerias: 

•  A realização de capturas e recapturas de borboletas no Parque permite a sua monitorização 

contínua, para o que, são efetuados registos das espécies amostradas em fichas de campo. Os dados 

gerados são periodicamente enviados para a TAGIS (Centro de Conservação de Borboletas de 

Portugal) e inseridos na base de dados nacional, contribuindo para a inventariação destes insetos a 

nível do território. 

• O Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

coordena a nível nacional um projeto ENEAS (European Network for the Environment Assessment and 

Services), tutelado pela AEA (Agência Europeia de Ambiente), que tem como objetivo gerar dados 

científicos de parâmetros ambientais atmosféricos e hidrológicos no país através de uma plataforma 

de intercâmbio com as escolas. Desta forma, os alunos monitorizam características ambientais de 

locais identificados no Parque de Serralves, com instrumentos cedidos pela própria equipa da FEUP, 

sendo esta posteriormente responsável pela sua validação científica e pelo tratamento estatístico que 

permite que estes dados sejam publicados na Internet e partilhados em rede com a AEA e com as 

comunidades científica e docente internacionais. 

• A realização de uma auditoria energética e uma auditoria à qualidade do ar aos edifícios escolares 

com turmas do 12º ano, a análise de resultados e a identificação de oportunidade de melhorias, 

realizada com a AdePorto, bem como a apresentação em contexto alargado no Dia da Energia em 
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Serralves permite uma sensibilização dos órgãos de gestão das escolas envolvidas, promovendo 

intervenções nos edifícios que se traduzirão no aumento da eficiência energética. 

PROJETO ESCOLA-AMIGA 

O projeto «Escola-Amiga» foi lançado no ano de 2010, num encontro que reuniu várias dezenas de 

Diretores de Escolas da Área Metropolitana do Porto. Esta iniciativa promove uma relação de maior 

proximidade entre a Fundação de Serralves e as escolas da Região Norte, com o objetivo de definir 

estratégias que melhor correspondam aos propósitos de incentivar, aprofundar e alargar modalidades 

de colaboração com instituições culturais, envolvendo a comunidade discente e docente em atividades 

desenvolvidas pelo Serviço Educativo. 

 

No âmbito desta parceria, a Fundação de Serralves oferece: 

• Sessões de apresentação à comunidade docente a realizar na Escola, de modo a contribuir para 

a planificação anual de atividades; 

• Apoio à Escola-Amiga na planificação de atividades que articulem a visita à Fundação de 

Serralves com os objetivos pedagógicos do Currículo Nacional do Ministério da Educação; 

• Organização de sessões de trabalho, mediante solicitação da Escola, procurando estimular o 

desenvolvimento de projetos e parcerias;  

• Participação gratuita ou descontos especiais em Conferências e Encontros nacionais e 

internacionais com especialistas no domínio da arte e do ambiente (para o Diretor da Escola-

Amiga, ou para quem este designe como seu representante); 

• 25% de desconto em Cursos de formação organizados pelo Serviço Educativo; 

• Convites para visitas orientadas e inaugurações de exposições; 

• Organização de Semanas Temáticas e Dias Comemorativos em Serralves para um número 

alargado de participantes; 

• Inscrição prioritária das Escolas-Amigas na Festa do Ambiente; 

• Oferta de publicações editadas por Serralves à Biblioteca da escola; 

• Oferta de Diploma e cartaz Escola-Amiga.  

Por seu lado, a Escola-Amiga compromete-se a: 

• Promover e validar a importância das visitas de estudo à Fundação, clarificando o seu 

enquadramento no Projeto Educativo de Escola junto da comunidade docente; 
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• Difundir a informação enviada pelo Serviço Educativo de Serralves através dos meios internos 

de divulgação na escola; 

• Promover um número mínimo de participações em atividades de Serralves, através da inscrição 

de um mínimo de 5 grupos/turmas por ano letivo; 

• Designar um elemento de contacto na escola responsável pela articulação com Serralves, de 

modo a agilizar troca de informação regular; 

• Estimular os docentes a utilizar os espaços de Serralves para a orientação de atividades de 

ensino-aprendizagem por eles organizadas; 

• Incentivar os professores a participar em atividades de continuidade que se articulam com 

conteúdos programáticos escolares; 

• Disponibilizar ao Serviço Educativo lista de contactos para receção da informação 

(preferencialmente por e-mail); 

• Dialogar com Serralves no sentido de analisar e refletir, em conjunto, sobre o decorrer das 

atividades realizadas. 

ESTATÍSTICAS 

No período compreendido entre Janeiro 2010 a Maio 2011, 30 escolas assinalaram protocolo. No 

mesmo período participaram 606 alunos e professores em atividades organizadas pelo Serviço.  

AÇÕES PARA O FUTURO 

O Protocolo constitui, acima de tudo, um manifesto de boas intenções em que ambas as partes 

identificam objetivos comuns e assumem a vontade de colaborar. No entanto, não prevê vantagens, 

desde logo económicas, para as escolas. Está a ser realizado um estudo em conjunto com a DMD no 

sentido de relançar a marca «Escola-Amiga» com vantagens ao nível de descontos, o que ganha 

especial pertinência no cenário de tarifários ajustados recentemente.  

PARCERIA COM CENTROS EDUCATIVOS COM OBJETIVOS DE REINSERÇÃO SOCIAL  

Á semelhança de atividades desenvolvidas em anos anteriores com jovens residentes no Centro 

Educativo de Santo António, em regime semiaberto, no âmbito da prevenção da delinquência e 

reinserção social, o serviço Educativo mantém-se disponível para encontrar formas de continuar a 

fomentar momentos de «Leitura Furiosa» com o apoio dos seus parceiros-chave:  

• Associação Os Filhos de Lumière, que se desloca ao Centro Educativo com programação adequada 

ao público em causa, procurando estimular a atenção a certos aspetos temáticos dos filmes e criando 

um espaço de debate e partilha de ideias. 

• Associação francesa CARDAN, que se junta ao projeto com o objetivo de levar a escrita e a leitura a 

públicos socialmente desfavorecidos.  
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ESTÁGIOS  

O Serviço Educativo continua a acolher estágios com vista a possibilitar aos jovens a aquisição de 

experiências profissionais e a partilha de conhecimentos no âmbito de ação da Fundação de Serralves. 

Mantém-se também o acolhimento de voluntários, com o intuito de incentivar a colaboração do público 

interessado em apoiar atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo. 

9. RECURSOS EDUCATIVOS 

No ano de 2012, o SE pretende investir na partilha de conhecimento através de um conjunto de 

recursos, com edição impressa (roteiros, livros, fichas de exploração) ou virtual (website, tablets, 

webchannel). 

• Edições pedagógicas sobre arte e ambiente para públicos diversos que possam facilitar as visitas ao 

parque, ao museu, e à casa. 

• Criação e produção de propostas pedagógicas que acompanhem as exposições e que permitam ao 

visitante realizar a própria visita. 

• Publicação de mais um livro da coleção «oficinas de Serralves» a partir de uma investigação a 

decorrer no serviço educativo que visa explorar novas abordagens na partilha de práticas entre 

educadores em vários contextos.   

• Estruturação de um Centro de Recursos com o objetivo de motivar uma aproximação mais apelativa 

e dinâmica ao património de Serralves que disponibilize informações e materiais pedagógicos a 

diferentes públicos sobre o património da Fundação de Serralves. Este Centro integraria o micro-site 

“Biodiversidade em Serralves” e o micro-site «Projeto com Escolas».  

 

MICRO-SITE «BIODIVERSIDADE EM SERRALVES» 

Esta plataforma online (dependente de aprovação de candidatura) será uma ferramenta para 

disponibilização de informação pedagógica aos professores, alunos e pais, propondo atividades, 

divulgação de resultados de projetos, acesso a material didático audiovisual permitindo, desde logo, a 

possibilidade de aceder e visualizar  

• O «dia-a-dia» em tempo real da vida das abelhas, formigas e borboletas dos viveiros didáticos 

do Parque de Serralves, e  
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• Um conjunto dos documentários científicos sobre os habitats e espécies florísticas e faunísticas 

do Parque de Serralves, em constituição (dependente de aprovação de candidatura) 

Prevê-se a conceção de atividades a desenvolver complementares aos vários temas tratados. Estas 

sugestões serão divididas em “Atividades para fazer em Casa”, “Atividades para fazer na Escola” e 

“Atividades para fazer em Serralves”. 

Para além destes conteúdos, prevê-se ainda a conceção de 10 bases de dados temáticas, as quais 

reunirão todos os inventários ambientais em curso no Parque de Serralves, no âmbito dos programas 

“Cientistas no Parque”, “Ambiente e Saúde” e “Viver com Energia”, a saber: 

• 5 Bases de Dados Faunísticas (borboletas, aves, morcegos, anfíbios, répteis) 

• 2 Bases de Dados sobre a Qualidade Ambiental (ar, água) 

• 3 Bases de Dados sobre a Eficiência Energética nos Edifícios Escolares (qualidade ar interior, 

equipamentos e iluminação, ruído). 

A plataforma Web é um meio privilegiado de visualização de todos estes recursos, tanto pela 

capacidade de disponibilização alargada, como pela interação que pode gerar com o público-alvo – 

comunidade escolar e famílias – contando, para isso, com as mais modernas tecnologias da Web 2.0. 

MICRO-SITE «PROJETOS COM ESCOLAS» 

Intervir no campo educativo e cultural procurando inovar na relação com a comunidade é um dos 

objetivos centrais do programa da Fundação de Serralves. Considera-se fundamental abrir novos 

canais de comunicação com as escolas, nomeadamente através de interações cada vez mais próximas 

e dinâmicas que estimulam a utilização de plataformas digitais de intercâmbio de experiências e 

conhecimentos. Esta plataforma online permite aceder a um conjunto de textos e imagens que 

constituem a memória do trabalho desenvolvido pelo Serviço Educativo ao longo de vários anos, a 

partilhar com professores, educadores em outros contextos e público em geral. 

10. SERRALVES EM FESTA 2012 

A 9ª edição do Serralves em Festa realizar-se-á a 2 e 3 de Junho de 2012, durante 40 horas 

consecutivas. Este é o maior festival de expressão artística contemporânea em Portugal e um dos 

maiores da Europa, com atividades para todas as idades, para todas as famílias e para a família toda. 

São centenas de eventos a decorrer nos vários espaços de Serralves e também em alguns pontos da 

Baixa do Porto e no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O Serralves em Festa é já ponto de passagem 

obrigatório para dezenas de milhares de pessoas. 

Das 8h da manhã de sábado, até às 24h de Domingo, Serralves proporcionará um leque alargado de 

eventos, com atividades pensadas para todas as idades. Estarão representadas as áreas da 

Performance, Música (Improvisada, Pop Rock, Eletrónica, Experimental, Jazz, DJ’s), Dança 

Contemporânea, Acrobacia, Circo Contemporâneo, Circo de Objetos Sonoros, Teatro (Teatro de Rua, 
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Teatro para Infância e Juventude, Teatro de Marionetas) Cinema, Vídeo, Instalação, Fotografia, Visitas 

Orientadas, Exposições, Workshops e atividades para Crianças e Famílias. 

Terá também continuidade a apresentação de atividades fora dos muros da Fundação, com 

apresentações e animação cultural no Aeroporto e na Baixa do Porto e em outros locais ainda em 

estudo.  

 

11. FESTA DO OUTONO  

Há já três anos que o início do Outono é assinalado pela Fundação de Serralves com uma Festa e 2012 

não será exceção. A Festa do Outono em Serralves, que terá nova edição no final de Setembro, 

pretende ser uma celebração em família da chegada da nova estação, dos seus produtos típicos e das 

suas tradições.  

Como habitualmente a Festa do Outono terá música, teatro de marionetas, percursos na Quinta e 

oficinas em família. Haverá ainda uma Feira do Livro Infantil e uma Feira de Flores e de Produtos 

Biológicos, com venda de compotas, ervas aromáticas, azeites e outros produtos tradicionais.  

12. NATAL EM SERRALVES 

Em 2012 a Fundação de Serralves dará continuidade ao Projeto Natal em Serralves integrando-o no 

Programa anual Famílias em Serralves. Durante os Fins de semana de Dezembro e com um espírito 

bem natalício, serão apresentadas um conjunto de atividades diversificadas e criativas, para todas as 

idades: o Natal em Serralves contará com várias oficinas em família e visitas orientadas. 

Também a Livraria de Serralves, através de uma seleção especial de livros para o Natal e o 

Restaurante de Serralves, com uma ementa com sabor a Natal, estarão envolvidos nesta celebração. 

Como habitualmente, a partir da segunda quinzena de Novembro e todo o mês de Dezembro, realizar-

se-á o Bazar de Natal da Fundação de Serralves. 
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2.4. REFLEXÃO E ESTUDO SOBRE A SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 
1. PROGRAMAÇÃO – LINHAS GERAIS 

Sendo a Reflexão um dos seus eixos estratégicos, 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. 

1.1. CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E DEBATES 

SERRALVES NOS GRANDES DEBATES DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, em 2012, Serralves irá dar continuidade a uma 

vertente significativa da Missão que lhe está assinalada ao assumir-se como um centro de reflexão e 

debate sobre a sociedade contemporânea, através da realização de um Ciclo de Conferências que 

contará com a participação de importantes figuras do pensamento contemporâneo em geral. 

À semelhança do sucedido nas vertentes da arte contemporânea e do ambiente, em que a Fundação 

de Serralves construiu um percurso que a levou a, reconhecidamente, ser hoje uma referência à escala 

europeia, pretende-se, com o ciclo de Conferências 2012, reforçar uma vertente com um percurso 

paralelo àquele, com igual cunho de exigência e qualidade, sempre aferido por critérios internacionais. 

JORNADAS AEP | SERRALVES 

A Fundação AEP, e a Fundação de Serralves, darão continuidade em 2012 à parceria iniciada em 2010 

promovendo no Porto a 3ª edição das Jornadas AEP/Serralves Portugal em 2020 - um encontro anual 

de reflexão sobre a situação de Portugal e o papel do nosso País no mundo globalizado, cruzando 

experiências e visões de agentes empresariais, do conhecimento, da cultura e da inovação. 
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IMPROVISAÇÕES E COLABORAÇÕES  

A improvisação é uma das características mais inovadoras das vanguardas do século XX. O uso do 

acaso, bem como a colaboração entre artistas provenientes de diferentes linguagens e disciplinas, veio 

redefinir a natureza do processo artístico nas décadas de 1960 e 1970, quer pela frequente 

incorporação do espectador na obra, quer pela construção de plataformas de colaboração entre áreas 

diferenciadas, tais como as artes visuais, a performance, a dança, a música, o teatro, o cinema e o 

vídeo. Este é um programa que prevê a realização de várias manifestações culturais, de entre as quais 

se destaca, por exemplo, o seminário “Exílio e Expedição” com João Sousa Cardoso. 

CASUAL CONFERENCES  

Dando continuidade à série de conferências realizadas em 2011, no decorrer de 2012 serão realizadas 

cinco Casual Conferences, em datas ainda a definir com o CIBIO. As conferências de 2012 contarão 

com a participação de especialistas de renome internacional em matéria da conservação da 

biodiversidade tais como Ana Isabel Queiroz, Investigadora do Instituto de Estudos de Literatura 

Tradicional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Humberto 

Delgado Ubach Chaves Rosa, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Nawang Norbu, 

Diretor do UWICE - The Ugyen Wangchuck Institute for Conservation and Environment, do Butão. 

SERRALVES E A CONFERÊNCIA DO RIO+20 (RIO DE JANEIRO 4 - 6 DE JUNHO DE 2012) 

Em 2012 decorrerá no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável.  

O objetivo da Conferência é o de garantir um compromisso político renovado, por parte dos Estados, 

para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso alcançado e as lacunas ainda existentes na 

implementação dos resultados das grandes cimeiras sobre desenvolvimento sustentável e enfrentar 

os novos e emergentes desafios, abordando especificamente os temas seguintes: 

a) uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza; 

b)  o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. 

A Conferência do Rio e a sua temática serão o pretexto para a realização de um conjunto de 

conferências/debate, orientadas para um grupo restrito de convidados especialistas, donde resultarão 

balanços dos objetivos alcançados a nível nacional e internacional e políticas de futuro que, por sua 

vez, serão abertos a um debate final para o público interessado.  

CONVERSAS SOBRE AMBIENTE  

O objetivo destes encontros mensais em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza é o de 

difundir informação e contribuir para ampliar conhecimentos em matéria de ambiente, apoiando a 

participação da sociedade civil e das suas organizações na discussão destas problemáticas. Os debates 

decorrem de Outubro de 2011 a Junho de 2012, organizando-se esta edição em torno do tema da 
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Participação Pública. Como é habitual, contarão com a presença de especialistas convidados, os quais 

enquadram o tema abrindo de seguida o mesmo à discussão por parte do público participante. 

CONVERSAS COM ARTISTAS 

O SE realizará de forma sistematicamente conversas com os artistas representados na coleção do 

Museu de Serralves. Procura-se registar o depoimento vivo dos artistas relativamente ao seu próprio 

percurso artístico e às obras de sua autoria pertencentes à coleção de Serralves, colocando o público 

em contacto direto com os artistas. Estas conversas filmadas/gravadas alimentarão o Serralves 

Chanel, o Tablet e serão parte integrante dos dossiês pedagógicos.  

 

1.2. CURSOS 

CURSO DE ESCRITA HUMORÍSTICA | COM RICARDO ARAÚJO PEREIRA 

Hoje em dia o humor está presente em filmes, livros, peças de teatro, programas de televisão e rádio, 

entre outros meios de comunicação. O intuito deste curso é proporcionar uma aprendizagem 

transversal e evolutiva que permita o desenvolvimento de aptidões cognitivas e práticas que 

possibilitem dominar as mais diferentes vertentes humorísticas.  

CONVERSAS NOTURNAS | COM MIGUEL LEAL 

Alavancado na Exposição Locus Solus, o conjunto de 8 sessões tem como objetivo suscitar o diálogo 

sobre os temas abordados na exposição, o modus operandi de cada um dos artistas presentes nesta 

grande coletiva. Miguel Leal coordena estas conversas noturnas, tendo como convidados os curadores 

da Exposição, outros artistas, críticos e pensadores da arte contemporânea.  

ARTES DE VER – ANIMAÇÃO - HISTÓRIAS DE RISCOS COM VIDA, DO MICKEY AO WALL-E, | 

COM MÁRIO AUGUSTO 

A história do CINEMA de ANIMAÇÃO começa mesmo antes das primeiras imagens do cinema mudo. 

Andou desde sempre lado a lado com todos os géneros de cinema, foi até ferramenta essencial nas 

primeiras experiências de cinema fantástico, quando os efeitos especiais davam os primeiros passos. 

Pela criatividade e engenho dos pioneiros, o cinema de animação consegui um espaço próprio entre os 
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muitos géneros da sétima arte. Hoje mais do que nunca, é uma técnica e ajuda essencial para 

responder aos desafios das novas linguagens dos media. Da informática às novas estéticas e 

narrativas do cinema digital, o cinema de animação continua sem perder o seu espaço próprio como 

género cada vez mais surpreendente. 

Em 8 sessões, vamos percorrer a história e a evolução do cinema de animação. Do traço ao digital, 

sempre com imagens e pequenos filmes (dois segmentos de vídeo por cada sessão) faz-se a história da 

animação com pequenos filmes inéditos, algumas obras-primas de alguns dos mais importantes 

artistas deste género.  

CULTURA E PENSAMENTO | COM GONÇALO M. TAVARES 

Este curso será lecionado pelo escritor contemporâneo Gonçalo M. Tavares.  

“A arte, neste caso a literatura, disse desde sempre ANTES, a vida que se vive em nós, e quando 

(re)encontramos a frase, ou mesmo o livro, que nos revela sentimo-nos menos sós, fazemos 

comunidade com o mundo. Por isso mesmo propomos a leitura partilhada de várias obras, de vários 

autores. Porque a literatura é uma promessa de felicidade (Stendhal). 

Pôr em comum o prazer dos livros, criar ou reforçar elos de sociabilidade em torno da leitura, discutir 

e problematizar pontos de vista não necessariamente convergentes.“ Gonçalo M. Tavares 

DOCUMENTAR A COLEÇÃO DE SERRALVES | COM MARTA ALMEIDA 

Como apoio à exposição da coleção na Casa de Serralves, Marta Almeida convida 6 a 8 artistas da 

nossa Coleção para falarem sobre a sua obra. O intuito desta atividade, para além de ser uma 

oportunidade inédita de ouvir artistas como Julião Sarmento a falar sobre os seus trabalhos, é 

documentarmos as obras para posteriormente as podermos preservar e conservar.  

CLUBE DE LEITORES | COM MÁRIO CLÁUDIO 

Abordar-se-á pela escrita e pela leitura a obra de um conjunto de escritores portugueses, dos mais 

representativos, a trabalhar hoje no país, e promover-se-á o encontro pessoal com alguns deles. 

HISTÓRIA DO CINEMA | COM JOÃO LOPES 

Passado o primeiro século de filmes, a história do cinema deixou de ser um objeto linear. Nenhum 

espectador detém a memória integral dos filmes que se fizeram, das tendências que se geraram, das 

contaminações ou ruturas que deixaram as suas marcas. Trata-se, por isso, de encontrar pontos de 

apoio, obras emblemáticas que, pensadas nos seus contextos históricos, nos possam ajudar a 

compreender onde e como o cinema confirmou ou desafiou o seu próprio lugar no mundo. Tudo isto 

na certeza de que fazer uma história, mesmo do cinema, sobretudo do cinema, é falar do (nosso) 

presente. 
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POLÍTICAS E PRÁTICAS CULTURAIS: UM OLHAR SOBRE O CONTEMPORÂNEO | COM JOÃO 

TEIXEIRA LOPES 

Políticas, no plural, são rumos de transformação da realidade que contrariam a ideia de fatalidade ou 

de destino pré-fabricado, caminho de sentido único, mecanicismo ou linearidade. Mesmo a mais 

conservadora das políticas depara-se com a inevitabilidade de fazer opções, de escolher caminhos 

dentro de um campo finito de possíveis. As políticas culturais relacionam a cultura com o poder. 

Enquanto políticas públicas reforçam intencionalidades e produzem efeitos nas práticas culturais dos 

cidadãos, na formação de públicos, na relação entre família, escola e sociedade, no funcionamento das 

instituições, no desenvolvimento dos territórios, na própria conceção do que é cultura e do que é arte. 

Mas também na criação e difusão de obras e conteúdos. Este curso pretende pensar estas questões a 

partir de um olhar sobre a atualidade portuguesa e europeia. 

À VOLTA DOS JARDINS: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 

Aprendizagem e experimentação de técnicas aplicadas à conservação de jardins, através de um 

programa de cursos práticos – da agricultura biológica às técnicas de podar árvores e arbustos – que 

familiarizam os participantes com o saber envolvido na construção e gestão de espaços verdes. 

CURSO DE ARTE CONTEMPORÂNEA  

Criar um curso anual de Arte Contemporânea organizados por módulos: pensamento contemporâneo, 

artes plásticas, artes performativas, cinema e vídeo, cor, som, performance. 

  

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CURADORIA CONTEMPORÂNEA  

Curso de Pós-graduação em Curadoria Contemporânea, em parceira com a ESAD, num consórcio que 

conta ainda com a colaboração da Câmara Municipal de Matosinhos e do CELC/centro de Comunicação 

e Linguagens da Faculdade Nova de Lisboa.  

SEMANAS DE CIÊNCIA EM SERRALVES 

Estas semanas têm como objetivo promover o contacto direto entre o público e a comunidade 

científica e propõem um conjunto de PALESTRAS e MINI-CURSOS organizados por investigadores e a 

sua equipa, no âmbito de um determinado tema da Biodiversidade. 
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Um projeto realizado em parceria com o CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade de 

Recursos Genéticos da Universidade do Porto. Este programa inclui ainda um conjunto de atividades 

dirigidas ao público escolar. 

PALESTRAS 

Os Invertebrados na Cidade - Sabemos viver com eles? | 3 de Outubro de 2011 

Raças Autóctones – Sua Evolução | 10 de Novembro de 2011 

Aves – O seu papel na Biodiversidade| 1 de Março de 2012 

Flora e Habitats | 22 de Março de 2012 

Anfíbios – Risco de extinção? | 19 de Abril de 2012 

Morcegos, o seu contributo para o equilíbrio dos Ecossistemas | 19 de Maio de 2012  

As Alterações Climáticas e os Répteis | 21 de Junho de 2012 

MINI-CURSOS 

Micro-Selvas Urbanas | 15 de Outubro de 2011 

Raças Autóctones – Sua evolução | 12 de Novembro de 2011 

Aves – O seu papel na Biodiversidade | 3 de Março de 2012 

Flora e Habitats | 24 de Março de 2012 

À descoberta dos Anfíbios |21 de Abril de 2012 

O Mundo Secreto dos Morcegos: Ouvindo o inaudível | 19 de Maio de 2012 

Novas ferramentas para o estudo da Biodiversidade: O caso dos Répteis | 23 de Junho de 2012 

1.3. WORKSHOPS 

COMUNIDADE DE LEITORES | COM VALTER HUGO MÃE 

A nova literatura portuguesa é assunto cada vez mais na ordem do dia, quer pela qualidade que lhe 

tem sido reconhecida, quer pela popularização de um conjunto de autores que, talvez pela primeira 

vez desde sempre, ascende mesmo a um nível internacional alcançando traduções e edições com 

chancelas até aqui vedadas aos autores portugueses. O reconhecimento pela crítica especializada, 

pelos prémios literários mais prestigiantes e pelo largo espectro de leitores aumentando, cria a partir 

dos autores da nova geração um momento raro de qualidade e exposição que trará uma grande 

influência nos públicos de hoje e do futuro. A literatura portuguesa talvez esteja no início de um 

reconhecimento pelo qual se espera há muito tempo. Para entendermos o que está em causa, esta 

comunidade de leitores arranca a partir da temática dos novos, propondo um itinerário por oito livros 

que servirão de pretexto para se falar de muitos mais. 

A INVENÇÃO DO MUNDO PELA FOTOGRAFIA | COM TEREZA SIZA 

A história da Fotografia é uma história de inquietação, um processo de ensaios e erros ditados pelos 

paradigmas que vai destruindo. Na procura e afirmação de si, quis ser prova científica, pintura, 

documento puro, elegia subjetiva, realismo militante, anti-obra e mesmo processo. Na sua luta por ser 

registo simples, expressão artística ou processo de criação, envolveu-se com as conceções do seu 
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mundo e foi-se tornando, sempre e de novo, o paradigma radical do ser no tempo. Chega ao século XXI 

assaltada por uma aparente crise de identidade. Neste contexto, a história da fotografia surge 

fragmentada numa multiplicidade de histórias possíveis, impondo reflexão e, por vezes, interpretações 

polémicas. 

FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA | COM PEDRO BRUM 

Introdução à fotografia de arquitetura. O que é a fotografia de arquitetura, qual o fim a que se destina, 

as duas perspetivas (a do fotografo e a do arquiteto), os três tipos de fotografias: o registo, a 

apresentação e a criativa. 

WORKSHOP DE VÍDEO | COM ANDRÉ TENTÚGAL 

Explorar o novo formato das produções low budget que o "advento" das DSLR’s (máquinas 

fotográficas que filmam) trouxeram ao universo da produção vídeo.  

O Workshop pretende mostrar como estas máquinas, acessíveis à maioria das pessoas, aproximaram e 

trouxeram a linguagem cinematográfica ao utilizador comum. Demonstrar-se-á alguns truques ou 

formas simples de se conseguirem resultados visuais muito próximos dos resultados profissionais, 

sempre numa vertente low budget. Serão também abordadas as diferentes fases de uma produção 

audiovisual e as suas necessidades.  

   

WORKSHOP DE ESCRITA | COM MIGUEL SOUSA TAVARES 

Pôr em comum o prazer dos livros, criar ou reforçar elos de sociabilidade em torno da leitura, discutir 

e problematizar pontos de vista não necessariamente convergentes. 

Em encontros semanais, Miguel Sousa Tavares vai propor e partilhar a leitura e a discussão de alguns 

textos e autores que marcaram a sua vida. 

METAMORFOSES DA CIDADE | COM ÁLVARO DOMINGUES 

Face à diversidade, extensão e diferença de contexto daquilo que habitualmente chamamos “cidade”, 

cabe perguntar muito claramente se essa palavra ainda serve para denominar alguma coisa que seja 

suficientemente clara e consensual. Não é isso que se constata; em vez de se questionar a realidade 

vai-se gerindo de forma mais ou menos dramática o trauma do sentimento de perda da velha e boa 

http://www.prlog.org/10552374-creative-writing.jpg
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cidade cuja representação mais comum é o Centro Histórico. Entretanto a urbanização progride em 

dimensão territorial e diversidade morfológica, combinando os materiais pesados das grandes 

infraestruturas e aglomerações funcionais – autoestradas, aeroportos, zonas logísticas, empresariais, 

comerciais…-, com o somatório das pequenas coisas distribuídas de forma mais ou menos aglomerada 

ou dispersa, mais monofuncional ou mais misturada. 

A metamorfose do campo não é menor. Perdida a centralidade da economia agrícola, pode ser o 

turismo, como no Algarve, o novo motor de uma urbanização completamente atípica face às 

referências convencionais. Ou seja, se a oposição cidade/campo não for já uma dicotomia evidente, 

tudo será urbano (por defeito). 

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA | COM VIRGÍLIO FERREIRA 

Este workshop pretende abordar as principais fases da realização do retrato fotográfico, trata-se 

assim de uma formação destinada a compreender as várias fases do processo técnico e criativo. 

Análise de algumas estratégias na fotografia de retrato desde o século XIX até hoje. Abordagem de 

determinadas modalidades de representação: retrato psicológico e contextualizado, retrato social, 

retrato ficcionado e auto-retrato. A relação entre o retratista e o retratado, a ideia e a técnica, o 

projeto pessoal e a encomenda. Haverá discussão e visualização do trabalho realizado, para isso é 

aconselhável o uso da câmara digital. 

DO BIDIMENSIONAL AO TRIDIMENSIONAL | COM ÂNGELA FERREIRA 

No sentido de desenvolver capacidades cognitivas relativas ao meio artístico contemporâneo, vamos 

refletir e materializar o percurso que decorre entre a Ideia e a objetivação da mesma, partindo do 

mote “ Eu”, confrontando e combinando técnicas, suportes, meios e formas de Representação. 

1.4. EXPERIÊNCIAS 

SERRALVES AO LUAR | COM JOÃO ALMEIDA 

O Parque de Serralves é uma referência singular na arte paisagista em Portugal. Convidamo-lo a 

percorrer connosco, de uma forma também ela singular, os seus emblemáticos bosques, clareiras e 

alamedas, a acompanhar, ouvir e observar os percursos da água do Parque, do Parterre Central ao 

Lago Romântico, onde as luzes da Casa e da lua cheia se refletem. Desperte os seus sentidos, fazendo 

parte desta experiência única. 

A visita começará às 21h30, no foyer do Museu de Serralves, e terá a duração aproximada de 1 hora e 

30 minutos 

JORNADA FOTOGRÁFICA | COM VIRGÍLIO FERREIRA 

Tendo os jardins de Serralves como inspiração, realizamos uma jornada fotográfica em busca dos 

segredos de Serralves. Fotografar uma paisagem tão rica do Parterre Central ao Lago Romântico. 

Descobrir Serralves nas mais diversas perspetivas. 
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1.5. TURISMO CULTURAL  

Para 2012 foi realizada uma seleção de três programas de viagem alternativos à oferta generalizada 

que existe no mercado, com foco na componente cultural, como fator diferenciador e revelando um 

equilíbrio entre o programa da viagem e o custo inerente. 

VIAGEM “ARTE E ARQUITETURA” - O AMANHECER DO MODERNISMO EM VIENA 

A Secessão Vienense em 1897 transformou a capital austríaca num lugar de grande contestação 

moderna. Otto Wagner e Adolf Loos serão os protagonistas dos percursos arquitetónicos a realizar na 

cidade, os seus edifícios como o Postparkasse, pavilhão da Sucessão e o café museum serão lugar de 

visita. Fora do centro pedonal a excêntrica casa de Otto Wagner e a casa Steiner valem o desvio. 

Jantar no último piso do hotel desenhado por Jean Nouvel com vista infinita sobre Viena. Na ilha dos 

museus as obras de artistas contemporâneos, mas também Gustav Klimt e Egon Schiele farão parte 

das visitas ao Museu Leopold e ao Kunsthalle. 

  

VIAGEM “FOTOGRAFIA E PAISAGEM” – CROÁCIA – ZAGREB, DUBROVNIK, PLITVICE E SPLIT  

Tendo como parceiro o FotoAdrenalina, especialista em realizar viagens fotográficas, é nosso objetivo 

abordar as 2 temáticas – Fotografia e paisagem. Esta experiência fotográfica será uma mistura entre a 

beleza da arquitetura histórica e as deslumbrantes paisagens e lagos deste país banhado pelo Mar 

Adriático. Os percursos fotográficos irão levar-nos pelas históricas cidades de Zagreb, Dubrovnik e 

Split. Zagreb é uma capital cheia de contrastes. Nas fachadas da cidade velha,  pertencem 

maioritariamente aos estilos do Classicismo, bem como lembrar o espírito orgulhoso da monarquia 

austro-húngaro.  Com quase todos os monumentos urbanos e culturais localizados no centro, podemos 

fotografar as ruas cheias de cafés charmosos, restaurantes, terraços convertidos em jardins e 

parques. 

Considerada a Muralha da China da Europa, a antiga cidade de Dubrovnik é rodeada por uma muralha 

com magníficas vista para o sobre o Mediterrâneo. 

No coração da Dalmácia, na baía abrigada de Aspalathos, protegida por ilhas do sul do arquipélago e a 

norte por altas montanhas; Diocleciano,  design visionário marcou um ponto especial no mapa da costa 

do Adriático e lançou as bases para a futura cidade de Split. 



 

PLANO DE ATIVIDADES 2012 

Mas sem dúvida que os lagos de Plitvice são considerados uma das mais belas paisagens naturais na 

Europa. Devido à sua beleza natural e importância, este sistema de 16 lagos interligados e um 

complexo grande floresta ao seu redor foram postos de lado como um parque nacional em 1949. Em 

1979 o parque foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO.  

VIAGEM “CINEMA” - A ROTA DO CINEMA ITALIANO 

Percorrer locais emblemáticos de obras realizadas por alguns dos seguintes realizadores: Bernardo 

Bertolucci, Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni. Roma e Milão serão certamente 

cidades visitadas.  

  



 

83 

2.5. INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

 
1. PROGRAMAÇÃO  

1.1. ENQUADRAMENTO 

A programação de atividades para o ano de 2012, no domínio das Indústrias Criativas, estrutura-se em 

torno de um conjunto de orientações estratégicas que visam reforçar a dinâmica da INSERRALVES, 

reposicionando a sua oferta e intervenção, num contexto sectorial onde se registaram diversas 

transformações ao longo dos últimos anos. 

A Figura seguinte procura destacar os principais domínios da proposta de reposicionamento 

estabelecida. 

 

Neste sentido, a estratégia proposta encontra-se ancorada nos seguintes três pilares: 

• Na focagem da INSERRALVES num espaço de atuação onde a articulação da Fundação de 

Serralves com as Indústrias Criativas se revela estratégica, oportuna e geradora de valor; 

• Na alavancagem dos recursos, capacidades e competências internas da Fundação de Serralves, e 

na respetiva articulação com a vasta rede de parcerias e de suporte institucional de que dispõe, 

ativando e mobilizando um ecossistema empreendedor, qualificado e diferenciador, no apoio à 

atividade da INSERRALVES; 
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• Na liderança de temáticas e na geração de dinâmicas inovadoras no domínio do 

empreendedorismo criativo, de acordo com os novos desafios colocados ao sector. 

1.2. GESTÃO 

A gestão da incubadora dará continuidade às seguintes ações: 

• Promover atividades de coaching, de forma mais próxima e à medida das necessidades das 

empresas instaladas; 

• Facilitar contactos comerciais, de onde se espera que resultem significativas oportunidades de 

negócio para algumas das empresas incubadas; 

• Facilitar contactos com entidades relevantes no ecossistema do empreendedorismo criativo, tais 

como 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 incubadas; 

• Promover ações de divulgação e de networking, com expressivo impacto mediático; 

• Partilhar informação relevante sobre as empresas instaladas, através do sítio eletrónico e da 

página Facebook do INSERRALVES; 

• Promover e facilitar o encontro regular com potenciais investidores e parceiros de negócio; 

O Coaching Committee da INSERRALVES, composto por uma equipa multidisciplinar interna da 

Fundação de Serralves e da EGP-UPBS, dotado de reconhecidas competências nas áreas da estratégia, 

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

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

implementados em exercícios anteriores. 

1.3. FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO 

Continuará a privilegiar-se ações de curta duração, do tipo seminário/workshop, baseadas sempre que 

possível em abordagens "learning by doing" e promovendo a troca de experiências e de conhecimento. 

Neste enquadramento, será dado enfoque à parcerias estabelecida com a EGP-UPBS, no sentido de se 

assegurar qualidade e reconhecimento em relação às formações e apoio de consultoria a prestar aos 

incubados. 

Por outro lado, procurar-se-á reforçar e diversificar esta componente da oferta da INSERRALVES, 

através do estabelecimento de um Protocolo de Colaboração com o IAPMEI, destinado a este fim. 

Será também desenvolvido um programa de Tutores/Mentores, envolvendo os Stakeholders da 

Fundação de Serralves, visando o reforço do apoio aos empreendedores na dinamização das suas 

atividades empresariais. 
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1.4. COMUNICAÇÃO  

Será reforçada a presença da INSERRALVES na internet, quer através do Facebook, tentando 

dinamizar cada vez mais este eficaz meio de comunicação, quer através da criação de um sítio 

eletrónico específico para a INSERRALVES. 

Será também adotada uma abordagem mais proactiva na divulgação da incubadora e das empresas 

instaladas, através do desenvolvimento de um Showcase INSERRALVES, que visa contactar diferentes 

públicos, gerar maiores níveis de notoriedade e atrair novos projetos para a incubadora. 

1.5. NETWORKING 

Será dada continuidade ao desenvolvimento de iniciativas de intercâmbio de ideias, de exploração de 

oportunidades de negócio e de parcerias, de debate de temáticas e tendências relevantes para as 

indústrias criativas. 

Iniciar-se-á igualmente uma série de ações que irão permitir o contacto com outras incubadoras 

ligadas às Indústrias Criativas, bem como com outros públicos, no sentido de abrir e articular a 

INSERRALVES com a sua macro envolvente.  

1.6. ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Terá lugar durante 2012 a quarta edição do evento "Prémio Nacional de Indústrias Criativas", 

promovido em parceria com a Unicer e outras entidades, do qual se espera o mesmo nível qualitativo e 

quantitativo das edições anteriores. Nesta edição, será reforçado o processo de capacitação dos 

concorrentes finalistas e serão realizadas atividades de networking envolvendo todos os finalistas das 

edições anteriores. 

Deste modo, contribui-se para a visibilidade do sector, bem como para a identificação e 

desenvolvimento de iniciativas empresariais com elevado potencial, na área das Indústrias Criativas. 

1.7. VISIBILIDADE INTERNACIONAL DA INSERRALVES 

Tendo em conta o caminho percorrido pela Fundação de Serralves na área das Indústrias Criativas, 

torna-se imprescindível viabilizar a internacionalização da INSERRALVES, através de um conjunto 

diversificado de ações, com destaque para as seguintes: 

• Integrar uma rede internacional de Indústrias Criativas, promovendo a execução de atividades 

em conjunto com os seus parceiros, alargando a sua rede de contactos, aumentando a respetiva 

capacidade de intervenção em contextos mais alargados e acedendo a dinâmicas e fontes de 

informação privilegiadas; 

• Organizar um Fórum de Discussão e Reflexão sobre o Empreendedorismo Criativo; 

• Visitar um centro de incubação de Indústrias Criativas que se assuma como um case study. 
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1.8. CLUSTER DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Durante o ano de 2012 a Fundação de Serralves continuará empenhada na consolidação do Cluster de 

Indústrias Criativas da Região Norte, nomeadamente através da sua representação na Direcção da 

ADDICT. 

1.9. FÓRUNS DE DISCUSSÃO E DEBATE 

A Fundação de Serralves assumirá um papel ativo na promoção de iniciativas de reflexão e debate 

sobre as Indústrias Criativas.Para além do anteriormente citado Fórum para a Discussão e Reflexão 

sobre Empreendedorismo Criativo, será organizado, em parceria com o IAPMEI, uma nova edição dos 

"Encontros para a Competitividade" na área das Indústrias Criativas, evento que se pretende que seja 

de referência na dinamização do sector, à semelhança do que aconteceu na edição de 2009. 
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3. PROJETOS ESPECIAIS 

 

Os Projetos Especiais (PE) devem a sua designação à transversalidade institucional da suas tipologias, 

que envolvem diferentes elementos da equipa de Serralves. Planear, organizar, coordenar, liderar e 

comunicar os projetos constituem o focus da atividade da Direção de Recursos e Projetos Especiais 

(DRPE). 

Em causa estão projetos que são programados por diversas áreas de atividade da Fundação e, como 

tal, configuram uma natureza transversal ou que se apresentam como estruturais para a Instituição. 

De seguida identificam-se os PE a promover e/ou a dar continuidade ao longo de 2012: 

3.1. AUTARQUIAS 

No desenvolvimento das suas atividades com a Comunidade, a Fundação de Serralves tem vindo a 

aprofundar novas formas de colaboração com Autarquias de todo o País, estabelecendo bem-

sucedidas parcerias que têm permitido o alargamento da rede de acesso e de aproximação das 

populações locais à arte e à cultura. 

Para 2012 pretende-se continuar e potenciar estas atividades com as Autarquias, desta forma 

alargando o âmbito geográfico da ação da Fundação, numa ótica de descentralização.  

Neste âmbito, a DRPE é responsável por: 

• Representar institucionalmente a Fundação junto das autarquias e, em particular, junto das 

Câmaras Fundadoras; 

• Agilizar a resposta às diferentes solicitações por parte das autarquias, promovendo o follow-up 

das parcerias; 

• Envolver as várias Direções ou Serviços, de forma a alocarem-se os recursos necessários, 

acautelando a realização de todas as tarefas; 

• Promover estudos de viabilidade da implementação da parceria; 

• Elaborar minutas de protocolo para as parcerias a estabelecer com autarquias; 

• Manter atualizado o elenco das iniciativas a desenvolver com cada autarquia, estudo do meio e 

espaços alocados às mesmas; 
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• Registar todos os contactos estabelecidos com a autarquia permitindo a rápida recuperação de 

qualquer assunto; 

• Manter atualizada uma Base de Dados “autarquias”. 

Dentre as autarquias com as quais Serralves tem vindo a colaborar ao longo dos anos, há que destacar 

as nossas Câmaras Fundadoras: 

• C. M. Funchal 

• C. M. Matosinhos 

• 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, para além das contrapartidas referidas acima, a Fundação assume ainda o 

compromisso de realização de um conjunto de ações associadas a este Estatuto, de que se destacam: 

• Realização de uma grande exposição anual, pensada e adequada a cada Autarquia, com obras da 

Coleção de Serralves; 

• Organização de visitas guiadas gratuitas para jovens e séniores da autarquia ao Museu e ao 

Parque de Serralves, assim como a trabalhadores da Câmara e professores do Conselho; 

• Realização de ações de formação específicas; 

• Assessoria em todas as áreas de competência de Serralves, nomeadamente nas vertentes 

ambientais, de indústrias criativas, entre outras. 

Para 2011, é o seguinte o Plano de Acão proposto implementar, para além da realização de ações 

expositivas, cujo detalhe se encontra no presente Plano de Atividades no capítulo “Itinerâncias 

Nacionais”: 

FORMAÇÃO  

São vários os pedidos de formação que as autarquias nos dirigem, nas mais diversas áreas de 

competência de Serralves, em particular na do Serviço Educativo. 

Para 2011 propomos a realização de uma ação de formação com carácter mais generalizado, em que se 

partilhem boas práticas e experiências em diversas disciplinas promovidas por Serralves (gestão, 

museológica, jardins, contratual, financeira, marketing, mecenato, etc.), para além da realização de 
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ações de formação em formato modular, nas seguintes áreas: Jardins, Montagem de Exposições e 

Manuseamento de Obras de Arte, Bibliotecas, Indústrias Criativas, entre outras. 

FORMAÇÃO “ARTE A LA CARTE” 

O Serviço Educativo preparou um conjunto diversificado de oficinas a realizar em diversos espaços 

dos Municípios (Museus, Centros de Arte, Bibliotecas, etc), que desta forma poderão disponibilizar aos 

seus munícipes, por um valor previamente acordado, actividades orientadas por monitores de 

Serralves. 

O público – alvo destas acções é diversificado (crianças, adolescentes e adultos) e decorrerão, em 

média, ao longo de cerca de 3 horas. 

Desta forma se pretende responder aos pedidos, avulsos, que nos têm chegado de várias Câmaras no 

sentido de realizarmos pontualmente acções educativas. 

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 exploradas possíveis fontes de financiamento comunitário em função da natureza 

do(s) projeto(s) pretendido implementar. 

Em concreto, ainda em 2011 foi dado início ao projeto ART@BIBLIO, que se concretizará ao longo de 

2012. Trata-se de um projeto dirigido às Bibliotecas Municipais e constitui uma candidatura 

apresentada por cinco Municípios Fundadores de Serralves a financiamento pela CCDR-N, através do 

qual Serralves surge como um prestador de serviços na sua área de competência, através, desde logo, 

da apresentação de uma Exposição temática de “Livros de Artista” e da promoção de um Programa de 

Atividades que inclui ações de formação, conferências, oficinas e leituras.  

PLATAFORMA DE ESTÁGIOS DE ARQUITECTURA 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 agilizar um primeiro acesso dos estagiários ao exercício da sua actividade em 

contexto laboral, devidamente supervisionado, beneficiando as Câmaras não só da prestação do 

estagiário em si, mas da própria Universidade que, através dos respectivos responsáveis de estágio, 

acompanhará as actividades que vierem a ser realizadas. 

ESTUDO SOBRE O IMPACTO DE ACÇÕES DAS AUTARQUIAS NO TECIDO CULTURAL 

A Fundação foi contactada pelo Dr. Manuel Gama, professor do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo, que se encontra a fazer o Doutoramento em Estudos Culturais, com uma Bolsa Individual 

atribuída pela FCT e sujeita ao tema "POLÍTICAS CULTURAIS: INICIATIVAS PÚBLICAS, PARCERIAS 

PRIVADAS, REDES E PÚBLICOS ", pretendendo que Serralves surja como um “estudo-caso”. 

No âmbito do referido Estudo, este investigador propõe-se debruçar-se, em particular, sobre a relação 

de Serralves com as autarquias e qual o impacto das suas acções no território para o que propusemos 

que fossem contactadas as nossas Câmaras Fundadoras. 
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BIBLIOTECAS  

Na sequência da celebração de protocolos neste âmbito, ao longo de 2012 fomentar-se-ão ações 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 projetos nesta área. 

ASSESSORIA CULTURAL 

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

outros projetos 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 atuação de Serralves, desta forma dando unidade e coerência às ações várias 

que Serralves promove junto dos parceiros – autarquias. 

3.2. COMEMORAÇÕES 
SERRALVES EM FESTA 2012 

FESTA DO OUTONO 

NATAL EM SERRALVES 

O programa respetivo a cada uma das celebrações está detalhado no capítulo “Sensibilização e 

Formação de Públicos”, página 47.  

3.3. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

O projeto de certificação ambiental pretende, 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 atual, 

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 objetivo 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. 

Neste âmbito, a Fundação de Serralves estabeleceu uma parceria com a Agência Portuguesa do 

Ambiente, que se traduziu na assinatura de um Protocolo de Cooperação em Maio de 2011, para 

implementar um projeto de certificação ambiental, que visa a adoção de um sistema de gestão 

ambiental e o seu registo no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS). 

A implementação do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria na Fundação, instrumento 

importante para o desenvolvimento sustentável, tem como objetivos a avaliação e a melhoria contínua 

do seu desempenho ambiental, um diálogo aberto com o público e com outras partes interessadas, 

bem como a participação ativa dos colaboradores e a sua formação adequada. 
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Em 2011, a Fundação de Serralves concluiu o Levantamento Ambiental, tendo procedido à identificação 

exaustiva das suas práticas ambientais, dos procedimentos existentes e dos requisitos legais 

aplicáveis. 

Em 2012, pretende-se concluir o processo tendente à implementação do sistema de gestão ambiental, 

realizando a auditoria interna, emitindo a Declaração Ambiental e procedendo à sua verificação e 

validação (auditoria externa), com vista à certificação EMAS.  

A implementação do sistema de gestão ambiental inclui a estrutura organizacional, as atividades de 

planeamento, as responsabilidades, as práticas, os processos, os procedimentos e os recursos para 

definir a política ambiental e a gerir os aspetos ambientais. Com efeito, sendo a participação ativa dos 

vários colaboradores no âmbito do EMAS condição essencial para a sua implementação e para o seu 

bom funcionamento, Serralves realizará um conjunto de ações para sensibilização e dinamização das 

regras do sistema de gestão ambiental, entretanto implementado. 

Com este projeto, a Fundação de Serralves, consciente da sua presença e influência junto da 

comunidade local, regional e internacional, pretende constituir-se como um exemplo relativamente à 

adoção das preocupações mais atuais com a preservação do ambiente, e, para isso, garantirá a 

divulgação de toda a informação relacionada com o sistema de gestão ambiental internamente e às 

partes interessadas. 

3.4. ESTUDO DO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DA FUNDAÇÃO 

Num contexto de elevada competitividade entre cidades e regiões à escala global, é inequívoco o 

contributo dado pela Fundação de Serralves para a atratividade do Porto e para o País. Enquanto são 

evidentes os contributos que esta instituição dá para o contexto cultural da Região, existe também a 

convicção de que a Fundação de Serralves desempenha um papel fundamental como agente 

económico com significativos impactos na economia. 

Tendo decorrido em grande parte ao longo de 2011, associado ao Projeto “Improvisações/ 

Colaborações” que constitui a proposta e o contributo da Fundação Serralves para o desenvolvimento 

do cluster regional das indústrias criativas, este Estudo continuará a ser realizado durante 2012, tendo 

como objetivo primeiro a identificação e quantificação do impacto social e económico provocado pela 

Fundação de Serralves, nomeadamente resultante do projeto Improvisações/Colaborações. 

O âmbito deste projeto contempla a recolha e pesquisa de informação económica sobre emprego e 

despesa, no sentido de projetar os impactos económicos da Fundação de Serralves, sendo que, para 

além da dimensão relativa à análise quantitativa das atividades económicas da Fundação de Serralves, 

este estudo deverá possibilitar o conhecimento de dimensões adicionais, como sejam, a identificação e 

descrição das ligações existentes com a Fundação de Serralves (indivíduos, residentes, fornecedores e 

sector cultural da região), o seu impacto na atratividade da Cidade/Região/País e ainda os impactos 

associados aos diferentes papéis da Fundação de Serralves, desde logo enquanto instituição 

educativa, ativo, centro cultural de atracão turística e ator da economia criativa da região.  
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3.5. ESTUDO DE PÚBLICOS 

Consciente das responsabilidades que lhe advém do reconhecimento generalizado da ação 

desenvolvida na promoção de atividades muito abrangentes e com significativa capacidade de 

mobilização de públicos, nacionais e estrangeiros, a Fundação entende como seu desígnio contribuir 

para a afirmação da Região Norte enquanto espaço de forte atratividade turística. 

É neste enquadramento que a Fundação se propõe dar continuidade, em 2012, ao estudo iniciado em 

2011, no âmbito do projeto Improvisações/Colaborações, estudo este que permitirá conhecer os 

hábitos culturais dos seus públicos, descrevendo as principais tendências dos consumos culturais e 

dos seus consumidores (perfil demográfico de públicos, comportamentos de consumo e hábitos 

sociais). 

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). 

3.6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Desde a criação da Fundação, a inserção na Comunidade tem sido assumida como intrínseca à nossa 

natureza, daí a aposta no Voluntariado, como uma forma de envolvimento privilegiado de todos os 

públicos que nos visitam. Implementado em 2002, o Programa de Voluntariado traduz uma abertura 

da instituição à sociedade, baseando-se nos princípios da participação, da solidariedade e cooperação, 

da complementaridade e gratuitidade, entre outros. Desde o início que a adesão tem sido significativa, 

verificando-se uma grande vontade da sociedade civil em participar na concretização do projeto de 

Serralves. Dado o carácter transversal dos vários programas de voluntariado que Serralves tem 

promovido, a DRPE é responsável pela dinamização deste Programa em Serralves. 

Disponibilidade, gosto pela cultura, vontade de dar o seu tempo e saber, motivação e confiança, 

espírito de equipa, acreditar que a sua colaboração faz a diferença, é o que é necessário para ser 
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Voluntário em Serralves e fazer parte de um dos mais bem-sucedidos e consolidados projetos 

culturais do País, de uma singular projeção e reconhecimento internacionais. 

Acolhimento do público, receção de grupos escolares, apoio nas práticas de jardinagem e na biblioteca, 

colaboração nas comemorações… o Voluntário escolhe a sua área de voluntariado, de acordo com as 

suas aptidões, disponibilidade e áreas de interesse. 

Em 2012, propomo-nos reforçar o nosso plano de ação nesta área, continuando 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, de que se destacam o “Serralves em Festa” e a “Festa do Outono”.  

Paralelamente, a Fundação de Serralves considera fundamental fomentar um espírito de solidariedade 

e de boas práticas junto dos seus colaboradores, pelo que em 2012 continuará a lançar novos desafios, 

sendo de referir a participação numa campanha do Banco Alimentar contra a Fome, organização de 

nova recolha de sangue, angariação de donativos para campanhas solidários… 

3.6.1. VOLUNTARIADO EXTERNO 

 
A Fundação de Serralves reconhece que tem um papel relevante na implementação de atividades 

voluntárias múltiplas junto da comunidade, desde logo em face do avultado número de interessados 

em participar nos Programas que anualmente vão sendo realizados. Nesse sentido, a Serralves tem 

procurado fomentar o sentido de responsabilidade social e o espírito de solidariedade, defendendo que 

ser um cidadão ativo, ser solidário e estar disponível para os outros são formas de estar integrado na 

comunidade. 

São os seguintes os objetivos da DRPE para 2012 nesta área: 

• Dinamização e divulgação do voluntariado, interpelando a comunidade a participar no Projeto de 

Serralves; 

• Atualização de documentação do Programa de Voluntariado nomeadamente Regulamento, Manual 

de Acolhimento, entre outros; 
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• Fidelização e motivação dos voluntários, nomeadamente através da realização de momentos de 

convívio como a participação em visitas guiadas às Exposições e o Encontro Anual de Voluntários, 

entre outras; 

• Monitorização e avaliação do Voluntariado através da realização de inquéritos aos próprios 

voluntários e demonstração do impacto económico do voluntariado; 

• Pesquisa de boas práticas e modelos a adotar; 

3.6.2. SERRALVES SÉNIOR 

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

Projeto Serralves e a sociedade civil, pretendendo por isso, ao longo de 2012, relançar com novo vigor 

o projeto 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 ativa, criativa e 

empreendedora.  

• Enquadramento: ano 2012 – Ano Europeu do Envelhecimento Ativo – identificação do público 

sénior como potencial mediador do encontro entre o Projeto Serralves e a sociedade civil. 

• Público-alvo:  séniores (maiores de 65 anos), com disponibilidade de tempo e vontade de apoiar o 

projeto de Serralves (divulgação junto de Universidades Séniores). 

• Objetivos: promover o diálogo intergeracional, a partilha de experiências, o trabalho em equipa, 

bem como o exercício de uma cidadania ativa, criativa e empreendedora. 

• Áreas de voluntariado: Parque e Biblioteca de Serralves 

3.6.3. SERRALVES EMPREENDEDOR  

• Enquadramento: apoio da incubadora INSERRALVES que completou, em 2011, 3 anos de atividade, 

com projetos muito heterogéneos nomeadamente ao nível do estágio de maturidade e 

desenvolvimento bem como da área de atuação. 

• Público-alvo: pessoas com formação nas áreas da gestão, finanças, comercial e recursos humanos, 

que tenham disponibilidade para prestar apoio aos projetos nomeadamente através da partilha das 

próprias experiências profissionais. 

• Objetivo: apoio ao nível do empreendorismo - processo de desenvolvimento dos projetos, procura 

de mercados e a facilitação do acesso a apoios provenientes de instituições públicas e fundos 

comunitários. 

3.6.4. VOLUNTARIADO INTERNO 

Em 2012, será reforçada a dinamização de iniciativas no âmbito da Responsabilidade Social de 

Serralves: Colheitas de Sangue, Natal Solidário, Campanhas de solidariedade, 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. 
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