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CONSELHO DE FUNDADORES 

Emílio Rui Vilar – Presidente

1989

Estado Português

A Boa Reguladora – Com. e Ind. de 

Relógios, Lda.

Airbus Industrie

Alexandre Cardoso, S.A.

Amorim – Investimentos e 

Participações, SGPS, S.A.

António Brandão Miranda

Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo 

S. Pinho, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (PT), S.A.

Banco Borges e Irmão, S.A.

Banco de Comércio e Indústria, S.A.

Banco Fonsecas & Burnay
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Banco Português do Atlântico, E.P.

Banco Santander Totta, S.A.

BNP Paribas Factor – Inst. Financeira 

de Crédito S.A.

BPI – Banco Português de 

Investimento, S.A.

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Chelding, Lda.

Cinca – Companhia Industrial de 

Cerâmica, S.A.

Cotesi – Companhia de Têxteis 

Sintéticos, S.A.

Fábrica de Malhas Filobranca, S.A.

Fnac – Fábrica Nacional de Ar 

Condicionado

Fromageries Bel Portugal, S.A.

Fundação Luso-Americana

Grupo NORS

Grupo Salvador Caetano, S.A.

I.P. Holding, SGPS, S.A.

Indústrias Têxteis Somelos, S.A.

João Vasco Marques Pinto

Jorge de Brito

Maconde SGPS., S.A.

Millennium BCP

Nestlé Portugal, S.A.

Polimaia, SGPS, S.A.

Produtos Sarcol, S.A.

RAR. – Sociedade de Controle 

(Holding) S.A.

Rima, S.A.

Riopele, S.A.

Rolporto (Soleasing)

Santogal, SGPS, S.A.

Sociedade Com. Tasso de Sousa – 

Automóveis, S.A.

Sociedade Têxtil A Flor do Campo, S.A.

Sogrape Vinhos, S.A.

Soja de Portugal, SGPS, S.A.

Sonae SGPS, S.A.

Super Bock Group, SGPS, S.A.

Têxteis Carlos Sousa, S.A.

Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.

União de Bancos Portugueses, S.A.

Vera Lilian Cohen Espírito Santo Silva

Vicaima – Indústria de Madeiras e 

Derivados, S.A.

Fundadores por Natureza

Árvore – Cooperativa de Atividades 

Artísticas, CRL

Associação Comercial do Porto

Associação Empresarial de Portugal

Câmara Municipal do Porto

Fundação Engenheiro António de Almeida

Universidade do Minho

Universidade do Porto

1994

AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A.

APDL – Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.

Auchan Retail Portugal, S.A.

Cerealis, SGPS, S.A.

Cimpor – Cimentos de Portugal, 

SGPS, S.A.

Companhia de Seguros 

Tranquilidade, S.A.

Crédito Predial Português, S.A.

Entreposto – Gestão e Participações, 

SGPS, S.A.
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Europarque – Centro Económico  

e Cultural

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.

Filinto Mota, SUCRS, S.A.

Francisco José Marques Pinto

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

JMA Felpos, S.A.

Joaquim Moutinho

Miguel Pais do Amaral

Mota – Engil, SGPS, S.A.

Novo Banco, S.A.

Parque Expo 98, S.A.

Symington Family Estates

Vista Alegre Atlantis, S.A.

1995

Ageas Portugal, Companhia de 

Seguros, S.A.

Banco Finantia, S.A.

EDP – Electricidade de Portugal, S.A.

N. Quintas, SGPS, S.A.

SAG Geste – Soluções Automóveis 

Glob., SGPS, S.A.

1996

CIN – Corporação Industrial do 

Norte, S.A.

GALP Energia, SGPS, S.A. (Petrogal – 

Petróleos dePortugal, S.A.)

GALP Energia, SGPS, S.A. (Transgás – 

Soc. Port. deGás Natural, S.A.)

Mário Soares

1997

Edifer – Construções Pires Coelho e 

Fernandes, S.A.

1998

Banco BPI, S.A.

McKinsey & Company

1999

ACO – Fábrica de Calçado, S.A.

André Jordan

Banco Privado Português, S.A.

Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A.

Bosch Termotecnologia, S.A.

Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.

CTT – Correios de Portugal, S.A.

Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.

Ericsson Telecomunicações, Lda.

Fernando Simão, SGPS, S.A.

JBT – Tecidos, S.A.

Maria Cândida e Rui Sousa Morais

NOS, SGPS, S.A.

Pedro Almeida Freitas

Pharol, SGPS, S.A.

Ramada Aços, S.A.

REN Portgás Distribuição, S.A.

Rumape, SGPS, S.A.

SIC – Soc. Independente de 

Comunicação, S.A.

STCP – Soc. de Transportes 

Colectivos do Porto, S.A.

2000

Águas do Douro e Paiva, S.A.

Bial – Portela & Cª, S.A.

Gamobar – Sociedade de 

Representações, S.A.

MEO-Serviços de Comunicações e 

Multimédia, S.A.

2001

Euronext Lisbon – SGMR, S.A.

Metro do Porto, S.A.

Montepio Geral

The Navigator Company, S.A.

2002

ASA Editores II, S.A.

Ascendi Norte – Auto-estradas do 

Norte, S.A.

Inditex, S.A. (Zara Portugal)

Sacyr Somague, S.A.

Siemens, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações 

Pessoais, S.A.

2003

Álvaro Siza

El Corte Inglés, S.A.

João Rendeiro

Refrige – Sociedade Industrial de 

Refrigerantes, S.A.

SCC – Sociedade Central de 

Cervejas, S.A.

Teresa Patrício Gouveia

2004

Martifer – Construções 

Metalomecânicas, S.A.

Rangel Invest – Investimentos 

Logísticos, S.A.

REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

2005

Grupo Nabeiro – Delta Cafés,  

SGPS, S.A.

Ibersol, SGPS, S.A.

Jorge Sampaio

José Berardo

Prosegur

SAP Portugal

Varzim-Sol – Turismo, Jogo, 

Animação, S.A.

2006

Adalberto Neiva de Oliveira

Câmara Municipal de Matosinhos

Companhia de Seguros Allianz 

Portugal, S.A.
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JVC – Holding, SGPS, S.A.

Norprint – Artes Gráficas, S.A.

Tabaqueira, S.A.

2007

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.

Área Metropolitana do Porto

Associação Nacional das Farmácias

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

Câmara Municipal de S. João  

da Madeira

Câmara Municipal de Santa Maria  

da Feira

Câmara Municipal de Santo Tirso

Câmara Municipal de Vila do Conde

Gestifute, S.A.

Grupo Media Capital

Imatosgil – Investimentos, SGPS, S.A.

J. Soares Correia, S.A.

José Paulo Fernandes

Manoel de Oliveira

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da 

Silva e Associados

2008

Agustina Bessa-Luís

Câmara Municipal de Ovar

Câmara Municipal de Viseu

Inter IKEA Centre Portugal, S.A.

McCann Erickson, Portugal, 

Publicidade, Lda.

Sovena Group – SGPS, S.A.

2009

BA GLASS Portugal, S.A.

Câmara Municipal de Viana do Castelo

José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.

Maria Antónia Pinto de Azevedo 

Mascarenhas

2010

Câmara Municipal de Ponta Delgada

CPCIS – C. Port. de Computadores, 

Informática e Sistemas, S.A.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, 

Soc. Advogados

Douro Azul, Soc. Marítimo- 

-Turística, S.A.

2011

Câmara Municipal de Barcelos

Grupo Simoldes

M. Couto Alves, S.A.

Robert Frederick Illing

Santa Casa Misericórdia do Porto

2012

Porto Editora

2013

Carlos Moreira da Silva e  

Fernanda Arrepia

2014

Câmara Municipal de Oliveira  

de Azeméis

Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço 

F.P.T., S.A.

Luís Valente de Oliveira

Norgarante – Sociedade de Garantia 

Mútua, S.A.

Paulo Pimenta

Polopique – Comércio, Indústria e 

Confeções, S.A.

Sakthi Portugal, S.A.

2015

António Gomes de Pinho

APCER – Associação Portuguesa  

de Certificação

Câmara Municipal de Braga

Câmara Municipal da Maia

CEiiA – Centro para a Excelência e 

Inovação na Indústria Automóvel

Luís Braga da Cruz

2016

Águas do Porto

Aníbal Cavaco Silva

AON Portugal – Corretores de 

Seguros, S.A.

Câmara Municipal de Abrantes

Câmara Municipal de Beja

Câmara Municipal de Caminha

Câmara Municipal de Castelo Branco

Câmara Municipal de Chaves

Câmara Municipal de Coimbra

Câmara Municipal de Faro

Câmara Municipal da Guarda

Câmara Municipal de Guimarães

Câmara Municipal de Torres Vedras

Câmara Municipal de Vila Nova  

de Famalicão

Câmara Municipal de Vila Real

Lameirinho – Indústria Têxtil, S.A.

LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de 

Gestão de Resíduos do Grande Porto

PLMJ – Sociedade de Advogados, RL

PricewaterhouseCoopers&Associados 

– SROC, Lda

PROEF, SGPS, S.A.

RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

2017

AMG Services S.A.

Artur Santos Silva

BCG – Boston Consulting Group

Câmara Municipal de Aveiro

Câmara Municipal de Espinho

Câmara Municipal de Lisboa

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Crispim & Abreu
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ERT Têxtil Portugal, S.A.

Fundação Manuel Sampaio Couto

Golden Wealth Management

Grupo EGOR

Havas Worldwide

Infraestruturas de Portugal S.A.

João Rafael Koehler

José Maria Ferreira

SECURITAS – Serv. e Tecnologias de 

Segurança, S.A.

Sogevinus Fine Wines S.A.

SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.

TAP Air Portugal

2018

ANTARTE

Banco de Investimento Global, S.A.

Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal

Câmara Municipal de Mirandela

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

David Rodrigues Advogados

David Rosas, Lda.

Fuste – Construção Imobiliária, S.A.

Galeria Mário Sequeira

Grupo ACA

Inspauto – Inspeção de Veículos, Lda.

KPMG & Associados – SROC, S.A.

Lucios – Engenharia e Construção

Lusíadas Saúde

Prozinco – Construção e

Manutenção, S.A.

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Sociedade Ponto Verde, S.A.

Telles Advogados

Trade Game S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO*

ANA PINHO

Presidente

MANUEL FERREIRA DA SILVA

Vice-Presidente

ISABEL PIRES DE LIMA

Vice-Presidente

JOSÉ PACHECO PEREIRA

Vice-Presidente

CARLOS MOREIRA DA SILVA

ANTÓNIO PIRES DE LIMA

MANUEL SOBRINHO SIMÕES

FERNANDO CUNHA GUEDES

ROSA CULLELL

*Membros por ordem de entrada no 

Conselho de Administração

COMISSÃO EXECUTIVA

ANA PINHO

Presidente

MANUEL FERREIRA DA SILVA

ISABEL PIRES DE LIMA

CONSELHO FISCAL

AMÍLCAR PIRES SALGADO

Presidente

ADALBERTO NEIVA DE OLIVEIRA

PWC - PRICEWATERHOUSECOOPERS 

& ASSOCIADOS - SROC, LDA

Representada por José Manuel Bernardo
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Mecenas Exclusivo do Museu
Mecenas Exclusivo de uma Exposição Anual
Mecenas do Serralves em Festa!

Patrocinador do Serralves em Festa!
Patrocinador Exclusivo das Indústrias Criativas 

Mecenas da Grande Exposição Anual no Parque

Mecenas Exclusivo do Treetop Walk

Mecenas da Institucional

Parceiro do Serviço Educativo

Mecenas Exclusivo de uma Exposição Anual

Mecenas do Prémio Novo Banco Revelação

OUTROS MECENAS*

* Mecenas que apoiaram a Fundação de Serralves em 2019

Grandes
Mecenas*

Valorizarte

Manoel de Oliveria: Ditos e Escritos

Álvaro Siza: [In]Discipline – Itinerâncias

Conscienciarte

Câmara Municipal do Porto

Olhares Inclusivos
Janelas para o Mundo

Apoio
Institucional

Expressamos o 
nosso agradecimento 
a todos os que 
apoiaram a Fundação 
ao longo dos últimos 
30 anos.
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Fundadores 
Patrono*

ACO – Fábrica de Calçado, S.A.

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

Alexandre Cardoso, S.A.

Amorim – Investimentos e 

Participações, SGPS, S.A.

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.

APCER – Associação Portuguesa  

de Certificação

APDL – Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.

Arsopi – Indústria Metalúrgica 

Arlindo S. Pinho, S.A.

Ascendi Norte – Auto-estradas do 

Norte, S.A.

Associação Comercial do Porto 

Associação Nacional das Farmácias

Auchan Retail Portugal, S.A.

BA GLASS Portugal, S.A. 

Bial – Portela & Cª, S.A.

Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

Câmara Municipal de Barcelos

Câmara Municipal de Matosinhos

Câmara Municipal de Santo Tirso

Cerealis, SGPS, S.A.

CIN – Corporação Industrial do 

Norte, S.A.

Cotesi – Companhia de Têxteis 

Sintéticos, S.A.

CTT – Correios de Portugal, S.A.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, 

Soc. Advogados 

Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.

Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.

El Corte Inglés, S.A.

Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço 

F.P.T., S.A. 

GALP Energia, SGPS, S.A. 

Gamobar – Sociedade de 

Representações, S.A.

Grupo Media Capital

Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.

Grupo NORS

Grupo Salvador Caetano, S.A.

Grupo Simoldes

Ibersol, SGPS, S.A.

Inditex, S.A. 

João Vasco Marques Pinto

José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.

M. Couto Alves, S.A. 

Metro do Porto, S.A.

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da 

Silva & Associados

Mota – Engil, SGPS, S.A.

NOS, SGPS, S.A.

Ramada Aços, S.A.

Rangel Invest – Investimentos 

Logísticos, S.A.

RAR – Sociedade de Controle 

(Holding) S.A. 

REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

REN Portgás Distribuição, S.A.

Riopele, Têxteis, S.A.

Robert Frederick Illing 

Santa Casa da Misericórdia do Porto

Sogrape Vinhos, S.A.

Soja de Portugal, SGPS, S.A.

Sonae SGPS, S.A.

Tabaqueira, S.A.

Vicaima – Indústria de Madeiras e 

Derivados, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações 

Pessoais, S.A.

* Fundadores que contribuíram para o Fundo 

Anual da Fundação de Serralves em 2018
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DA PRESIDENTE 
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Terminamos um ano de celebração de 

trinta 30 anos de concretizações, de 

construção de um projeto que nasceu 

com a ambição de dotar o país de um 

polo de referência da contempora-

neidade, com influência em Portugal 

e no Mundo, e que se desenvolveu nos 

domínios da Arte, da Arquitetura, do 

Cinema, da Paisagem e da Reflexão 

sobre os temas críticos à socieda-

de em que vivemos e o seu futuro. 

Envolvendo a comunidade, promo-

vendo a diversidade e a criatividade, 

com uma oferta inovadora, atrativa e 

formativa de públicos diversificados.  

Vários foram os regressos a Serralves 

que nos surpreenderam com novos 

olhares e leituras do mundo – Joan 

Jonas, Joana Vasconcelos, Pedro 

Cabrita Reis, Álvaro Siza – e nos de-

safiaram para o muito mais que há a 

realizar; várias foram as iniciativas que 

levaram Serralves para fora, ao en-

contro de outros públicos – mais de 

trinta por todo o país. 

Vários foram os projetos educati-

vos que permitiram que, através da 

arte, franjas da nossa sociedade ace-
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dessem a novos caminhos para lá de 

muros, de guetos involuntários ou 

mesmo de estabelecimentos pri-

sionais; várias foram as reflexões, 

conferências e conversas sobre os 

mais diversos temas, que permitiram 

a muitos confrontarem-se com ou-

tras visões e ideias, despertando para 

um debate mais esclarecido.

Várias foram as intervenções que o es-

paço de Serralves acolheu e que, do 

seu chão, nos levaram a outros hori-

zontes: novas formas de agitarmos as 

nossas consciências para a nossa res-

ponsabilidade para com o futuro, pelo 

rasgo de Olafur Eliasson; novos olha-

res sobre a infinitude da imagem a que 

nos habituou o grande mestre Manoel 

de Oliveira, com a abertura da Casa do 

Cinema em junho, uma importante es-

trutura com que o extraordinário Siza 

Vieira nos presenteou; novas formas 

de olharmos e nos relacionarmos com 

a biodiversidade, com a construção 

do Treetop Walk, um novo impactan-

te caminho para a sustentabilidade.

2019 foi um ano cheio, pleno de reali-

zações no universo de Serralves, que 

é cada vez mais vasto e desafian-

te. Um universo onde crescemos em 

parcerias que vão de pequenas comu-

nidades educativas de zonas sensíveis 

do nosso país, à comunidade artística 

nacional e internacional, à academia, 

às escolas, às empresas e, claro, ao 

nosso público.

Partindo deste 2019, em que muito 

foi acrescentado, encontraremos + 

Serralves em 2020. Serralves con-

tinuará a oferecer o Museu, a Casa, 

a Quinta, mas oferecerá também a 

Casa do Cinema e o Treetop Walk, que 

permitirá um novo olhar sobre o seu 

extraordinário Parque. E todos estes 

espaços serão dinamizados com mais 

realizações, cada vez mais acessíveis 

a todos, com enorme enfoque na ino-

vação social.

O programa será mais abrangente, 

com uma oferta que nos permita to-

car mais públicos. Com um equilibro 

forte entre nomes muitíssimo concei-

tuados e propostas mais desafiante e 

abertas ao novo.

O Museu apresentará mais progra-

mação internacional, mostrando a 

obra da lendária Yoko Ono e de Louise 

Bourgeois, uma das mais importantes 

escultoras do Séc. XX, em duas expo-

sições que se estendem também ao 

Parque. Arthur Jafa, galardoado este 

ano com o Leão de Ouro da Bienal de 

Veneza, será objeto de uma exposição 

que interliga os espaços do Museu e da 

Casa do Cinema. Hans Ulrich Obrist, 

um dos mais conceituados curadores 

do mundo, apresentará o seu extraor-

dinário arquivo e R. H. Quaytman irá 

partilhar a sua visão do que é hoje 

pintar. João Maria Gusmão & Pedro 

Paiva, artistas portugueses aclama-

dos internacionalmente, terão a sua 

primeira grande exposição numa ins-

tituição Portuguesa, e o jovem artista 

tailandês Korakrit Arunanondchai 

apresentará a sua surpreendente 

obra. No espaço dos projetos con-

temporâneos, daremos forma a novas 

expressões da arte, numa exposição 

em Realidade Virtual que se estenderá 

ao Parque, aí mostrando realidade au-

mentada, e descobriremos o desenho 

de Gonçalo Pena. A fotografia jovem 

chegará mais uma vez com o Prémio 

Novo Banco Revelação.

A Coleção de Serralves estará em per-

manente exibição no Museu, através de 

exposições monográficas da obra de 

Lourdes Castro, Jorge Queiroz e Matt 

Mullican, e da apresentação de obras 

de Dara Birnbaum, Rui Toscano, Didier 

Fiúza Faustino e Roni Horn. A Coleção 

viajará mais pelo país, através de par-

cerias com as autarquias e outras 

instituições fundadoras detentoras 

de importantes espaços públicos, 

concretizando o nosso desígnio de le-

var Serralves e as suas atividades a 

mais pessoas e locais. É nossa inten-

ção colocar a Coleção mais no centro 

da nossa atenção, procurando criar 

condições para a tornar ainda mais re-

levante em termos internacionais.

A Coleção Miró, agora depositada em 

Serralves, continuará a ser objeto de 

estudo e de divulgação, em Portugal 

e no estrangeiro. Será apresenta-

da uma nova exposição Miró na Casa 

de Serralves, dando realce à relação 

do Mestre com a poesia, tudo com o 

fim último de dar a conhecer este im-

portante legado a várias geografias e 

diferentes gerações.

Serralves tem procurado aumentar a 

sua presença internacional e tal será 
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mais visível em 2020. Para além das 

importantes co-parcerias inter-

nacionais nas exposições de Louise 

Bourgeois e de R. H. Quaytman, e da ex-

posição “Joan Miró and the Language 

of Signs” presente no Palazzo Delle 

Arti de Nápoles, Serralves levará ainda 

a exposição “Álvaro Siza: In/Disciplina” 

a Macau e ao Rio de Janeiro. 

Dando também corpo ao nosso com-

promisso para com a arquitetura 

e, em especial, para com o arquivo 

Álvaro Siza (que recentemente foi 

aumentado num depósito de ma-

quetes e objetos reunidos por Carlos 

Castanheira), ser-lhe-ão dedicadas 

importantes conferências, publica-

ções e outras ações.

Serralves é pioneira na transdiscipli-

naridade. E prova disso mesmo é o 

programa de Artes Performativas 

que em 2020 se apresenta ain-

da mais ambicioso através das suas 

maiores iniciativas – “O Museu Como 

Performance” e o “Jazz no Parque” e 

de diversas propostas vindas de ar-

tistas como Yoko Ono, Adam Linder e 

Christina Kubisch, entre outros. 

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira 

terá o seu primeiro ano completo de 

atuação, reforçando de forma mui-

to expressiva o compromisso de 

Serralves para com o cinema. Em 

2020 oferecerá mais exposições 

– para além do espaço permanen-

te mas dinâmico dedicado a Manoel 
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de Oliveira, que será objeto de novas 

abordagens, e da já referida colabora-

ção com o Museu em torno de Arthur 

Jaffa, será apresentada uma exposi-

ção que dará a conhecer o Manoel de 

Oliveira fotógrafo, e a primeira mostra 

em Portugal do muito respeitado ci-

neasta alemão, Alexander Kluge; mais 

ciclos de cinema – que serão variados 

e complementarão o programa regu-

lar de exibição de cinema “Domingos 

na Casa”; mais conferências, mais edi-

ções e mais programas educativos. 

O Parque, um dos pilares de Serralves, 

será uma das vertentes onde, clara-

mente, queremos fazer mais. Mais 

em pensamento estratégico, mais 

em iniciativas, mais em conserva-

ção, mais em valorização. Partindo 

desta obra-prima na área dos jar-

dins e da biodiversidade, e utilizando 

todos os seus espaços – os Jardins 

Formais, a Mata, a Quinta e o re-

cém incorporado Treetop Walk – o 

Parque será objeto de grande aten-

ção em 2020. 

Este espaço de experiências e de 

conhecimento reforçará a sua pro-

gramação transformadora de 

comportamentos, contribuindo 

ativamente para a construção de 

uma verdadeira economia circular. 

Apresentaremos em parceria com 

a fundação la Caixa uma exposição 

centrada no complexo ecossistema 

da Floresta; o “Há Luz no Parque” vol-

tará a iluminar de forma mágica as 

nossas noites de Verão, partindo de 

novas temáticas e desenhos de luz; 
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as muitas Visitas ao Parque serão 

exploradas sob diversas ângulos e 

experiências; continuarão os merca-

dos sazonais, oferecendo uma gama 

de produtos cada vez mais alargada.

A nível da conservação, dar-se-á atenção 

à Alameda dos Liquidâmbares, conti-

nuaremos a recuperar o Roseiral, e a 

Mata será alvo de plantações com vista 

à promoção da sua diversidade arbórea 

e, sobretudo, arbustiva. No que respeita 

às estruturas construídas, continuare-

mos a recuperar os caminhos, a Quinta 

sofrerá uma intervenção para a adap-

tar à utilização por parte de pessoas 

com deficiência, e implementaremos 

um sistema de rega inteligente, na pro-

moção da gestão sustentável da água.

O Treetop Walk, belíssimo novo percur-

so elevado junto à copa das árvores, 

que permite uma experiência única de 

observação e estudo da biodiversida-

de, será um instrumento fundamental 

para Serralves potenciar o seu trabalho 

pioneiro a nível sensibilização ambien-

tal e do respeito pela conservação e 

preservação da Natureza, oferecendo 

mais programas nesta área. Também 

a construção de um charco permitirá 

desenvolver a biodiversidade anfíbia e a 

construção de dois hotéis para insetos 

assegurará o seu papel fundamental 

enquanto polinizadores.

No que respeita aos Grandes Eventos – O 

Serralves em Festa, a Festa do Outono 

e o BioBlitz – instrumentos fundamen-
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tais na nossa relação próxima com o 

público, apostaremos mais na sua pro-

dução e comunicação e nas parcerias 

construídas à sua volta, como forma 

de agregarmos mais pessoas, vindas de 

mais locais, e as entusiasmarmos a vol-

tarem mais regularmente a Serralves. 

Serralves reúne um conjunto de espa-

ços e oportunidades educativas único 

no país com base no Museu de Arte 

Contemporânea, na histórica Casa de 

Serralves, no belíssimo Parque de 18 

hectares – com os seus Jardins for-

mais, a Mata, a Quinta, o Treetop Walk, 

e um notável acervo de esculturas per-

manentes de proeminentes artistas 

contemporâneos portugueses e es-

trangeiros, – e na Casa do Cinema 

Manoel de Oliveira. Partindo deste 

extraordinário ativo, o serviço educa-

tivo de Serralves, que é cada vez mais 

central à persecução da nossa missão, 

oferecerá mais programas e será mais 

abrangente e inclusivo.

Também a área da Reflexão nos trará 

uma programação mais intensa e diver-

sificada. Em destaque estará a Festa da 

Filosofia, que durante dois dias trans-

formará todo o espaço de Serralves 

num ponto de encontro de filóso-

fos e pensadores que terá a Filosofia 

do Digital como tema transversal do 

primeiro encontro.  Ao longo do ano, 

muitos outros ciclos e conferências 

abordarão diferentes temas, de enor-

me relevância para os nossos dias.  

2020 será o ano de adaptação da Casa 

de Serralves, com o objetivo de dotar 

este magnífico espaço de melhores 

condições para acolher visitantes, em 

particular as pessoas com mobilidade 

reduzida, bem como de criar o am-

biente museológico necessário para 

receber importantes coleções, com 

destaque para a Coleção Miró em de-

pósito em Serralves.

No próximo ano, nascerá ainda uma 

nova valência técnica no Parque de 

Serralves. Um antigo armazém de 

máquinas, conhecido como Casa 

das Ferramentas, será recuperado e 

transformado num edifício de apoio à 

equipa do Parque pela mão do arqui-

teto Álvaro Siza. O armazém para as 

alfaias e veículos agrícolas ficará visi-

tável para ações de serviço educativo.

2020 trará mais digital a Serralves, com 

o início da implementação de um pro-

jeto de transformação digital que nos 

parece fundamental para a nossa inte-

ração com o público e para um melhor 

funcionamento interno e de relaciona-

mento com os nossos stakeholders. E 

trará também mais atenção à susten-

tabilidade nas suas várias vertentes, 

através de um plano estratégico de 

ação que pretendemos implementar. 

Como sempre, a Fundação propõe-

-se fazer + Serralves de uma forma 

responsável, e tendo como limite a 

sua estabilidade económico-finan-

ceira. Para tal, estaremos atentos 

ao nível de custos e continuaremos 

o nosso caminho de angariação de 

apoios diversos. Tentaremos jun-

tar novos fundadores a este projeto, 

para o manter dinâmico e assegurar o 

seu futuro. Procuraremos continuar 

a aumentar as receitas próprias e 

as contribuições do mecenato e do 

Estado, esta última absolutamente 

necessária e exigível face ao enorme 

aumento de atividade em Serralves e 

pelo país, e face ao início de operação 

da Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

A terminar, agradeço a todos os que 

apoiam o projeto de Serralves: ao Estado 

Português, à Comissão de Coordenação 

da Região Norte, ao Portugal Inovação 

Social, ao Fundo Ambiental, à Câmara 

do Porto e a todas as outras Autarquias 

Fundadoras; aos nossos Grandes 

Mecenas — o BPI, o Super Bock Group, 

a Fundação “la Caixa”, a Ascendi, a Sonae, 

a Fundação Galp, a Fundação EDP e o 

NOVO BANCO; aos outros mecenas —  

a Nors, a Lipor, a Tabaqueira, a CIN e a 

NOS; e aos Fundadores Patrono e res-

tantes Fundadores.

Agradeço também aos Amigos de 

Serralves, aos artistas, curado-

res e investigadores e aos muitos 

parceiros com quem trabalhamos. 

Obrigada ainda à equipa da Fundação, 

ao Presidente do Conselho de 

Fundadores e aos meus colegas do 

Conselho de Administração. 

Por fim, um eterno obrigada ao público 

que a cada ano nos visita em maior nú-

mero e com mais entusiasmo. É para 

ele que tantos se mobilizam para ofe-

recer + Serralves.

Ana Pinho
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Programa de 
Atividades 2020
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196
 EDUCAÇÃO: ARTES E AMBIENTE

PANORAMA 
ATIVIDADES PARA A COMUNIDADES 

ESCOLAR E UNIVERSIDADES 
ATIVIDADES PARA O PÚBLICO ADULTO 
ATIVIDADES PARA FAMÍLIAS 
INCLUSÃO SOCIAL E INTELECTUAL 
COMEMORAÇÕES 

024
 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

DE SERRALVES

PANORAMA 
EXPOSIÇÕES EM SERRALVES 
EXPOSIÇÕES EM PORTUGAL 
EXPOSIÇÕES NO ESTRANGEIRO 
COLEÇÃO DE SERRALVES 
COLEÇÃO JOAN MIRÓ 
ARQUITETURA 
ARTES PERFORMATIVAS E CINEMA 
EDIÇÕES 
BIBLIOTECA E ARQUIVOS 

106
 PARQUE DE SERRALVES

PANORAMA 
PROGRAMAÇÃO 
CONSERVAÇÃO 
VALORIZAÇÃO 

254
 REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A 

SOCIEDADE E SEU FUTURO

026
032
052
056
064
068
072
076
094
102

198
202

214
228
238
248

108
112
122
128



274
 ATIVIDADES DE SUPORTE 2020

136
 CASA DO CINEMA MANOEL  

DE OLIVEIRA

PANORAMA 
EXPOSIÇÕES 
CICLOS DE CINEMA 
PUBLICAÇÕES 
ACERVO MANOEL DE OLIVEIRA 

170
 PROJETOS TRANSVERSAIS

GRANDES EVENTOS 
CASA DE SERRALVES 
CASA DOS JARDINEIROS 
PROJETOS A DESENVOLVER  

COM AUTARQUIAS 
PARCERIA COM A ORQUESTRA  

SINFÓNICA CASA DA MÚSICA 

ÍNDICE  PLANO DE ATIVIDADES 2020

268
 INDÚSTRIAS CRIATIVAS

138
144
150
162
166

172
178
182
186

192
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Não podemos pensar no presente 

como costumávamos fazer.

Eram desconhecidas as questões que 

hoje enfrentamos por todo o planeta: 

do ambiente ao equilíbrio geopolítico e 

à permanente incerteza económica; da 

necessidade de justiça social à polariza-

ção das comunidades; da monocórdica 

miopia da comunicação social à cres-

cente necessidade de autenticidade 

introspetiva. Esta infindável sensação de 

transição, marcada por um afastamen-

to das certezas modernas do sex. XX, 

intensificou a necessidade de compreen-

der como é que agora nos poderemos 

representar. Não só para as futuras ge-

rações, mas para todos nós aqui e agora.  

Em 2019, Olafur Eliasson lembrou-nos 

que O V/Nosso Futuro é Agora, quer 

dizer, que as decisões tomadas hoje já 

fazem parte do nosso futuro.

Em tempos de transição, os museus 

tornam-se frequentemente as insti-

tuições, os locais, onde os visitantes 

procuram encontrar conforto, passar 

o seu tempo e inspirar-se no modo 

como os artistas encontram liberdade 

e formas de ação para desafiar antigas 

convenções, autoridades e normas.

Em 2020, o programa de exposições 

em Serralves continua a fornecer 

esse tipo de espaço. Gostaríamos de 

colocar os programas deste ano sob 

os auspícios de O Jardim-escola da 

Liberdade, o título da exposição de 

Yoko Ono que irá ser inaugurada em 

Serralves em abril de 2020. Um jardim 

de aprendizagem e de liberdade foi o 

nome que a artista deu à sua escola 

quando era criança e vivia no Japão 

antes da guerra. Um local de forta-

lecimento educacional, de liberdade 

alcançada através da educação.

É sobretudo dessa forma que vemos 

Serralves. Um jardim, literalmente, 

onde arte e educação são estimula-

das e acolhidas.

A obra de Yoko Ono, desde os pri-

meiros anos em Nova Iorque e no 

Japão, abraçou, se não mesmo ini-

ciou, o movimento mais radical da 

segunda metade do século XX, Fluxus, 

desafiando todas as convenções e dis-

ciplinas com um anarquismo estético 

que abriu as artes visuais, a música, 

o cinema, o teatro e o ativismo. E, no 

centro de tudo, está o compromisso 

com a liberdade, uma liberdade per-

turbadora que lhe permitiu abordar 

as questões mais alienantes de seu 

tempo: a guerra, a violência, os abusos 

políticos e domésticos e as alterações 

climáticas, as crises de refugiados... 

as questões poderosas que têm es-

tado presentes desde o início na sua 

obra, todas articuladas à volta da ideia 

de liberdade.

Pode ser a ausência de liberdade que 
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está no centro da obra de Arthur Jafa. 

A ausência de liberdade de um povo 

oprimido. Oprimido pela sua história, 

pelo seu presente e pela forma como 

ambos têm sido representados em 

narrativas fragmentadas, através 

da iconografia, dos estereótipos, da 

cultura popular e dos meios de comu-

nicação social. A exposição de Jafa, 

Uma série de interpretações abso-

lutamente improváveis, ainda assim 

extraordinárias, (com Ming Smith, 

Frida Orupabo e Missylanyus) lança luz 

sobre até que ponto essas imagens 

estão profundamente incorporadas 

na nossa cultura. Essas imagens são 

e revelam a capacidade do artista fa-

zer colagens e manipular imagens e 

sons para criar ambientes que não 

permitem ao espectador olhar para 

o outro lado, o outro lado da nossa 

história atual. Jafa usa a constelação 

de imagens que produzimos para nos 

atrair e depois nos dar um soco com 

uma história indescritível.

A questão da representação da 

história, da história cultural e da ico-

nografia está no centro da obra de 

R. H. Quaytman. A exposição, O Sol 

não se mexe,  Capítulo 35, é o capítu-

lo mais recente de um corpo de obra 

estruturado em capítulos, revelando 

uma narrativa não literária na qual 

os ícones da modernidade, os vestí-

gios da história e as estórias pessoais 

são colocados em camadas para 

responderem por meio de transfe-

rência fotográfica, serigrafia, pintura, 

à questão de como e o que pintar hoje. 

Quaytman continua a herança do gé-

nero “pintura histórica”, dando-lhe a 

liberdade de desrespeitar as regras 

da pintura ou de as devorar todas, 

como um antropófago, dos ícones bi-

zantinos à op art e às vanguardas do 

leste europeu.

As histórias e os tormentos de Louise 

Bourgeois irão encontrar o seu local 

no Museu de Serralves. A exposição 

Desenvencilhar um Tormento, que 

apresenta um grupo extraordinário de 

quase 30 obras, esculturas, nunca vis-

tas em Portugal, que reúnem angústia, 

raiva, dor, a liberdade da sensualida-

de e que atravessam o surrealismo, o 

minimalismo e a política de identida-

de reunidas pelo Glenstone Museum, 
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é uma oportunidade única de expe-

rienciar cinco décadas de trabalho, de 

investigação sobre a sexualidade e 

de autobiografia audaciosa de Louise 

Bourgeois. Expandindo-se para lá dos 

muros do Museu, Desenvencilhar um 

Tormento irá inaugurar no Parque 

de Serralves as obras monumentais 

Maman e Spider Couple, duas das as-

sombrosas esculturas de aranhas de 

Louise Bourgeois.

A história está no centro da obra de 

Korakrit Arunanondchai com história 

numa sala cheia de gente com nomes 

esquisitos 5, a história de um planeta 

em transição onde a natureza, ecos-

sistemas ameaçados, formas de vida 

humanas e não humanas compõem o 

mundo antropocénico que habitamos. 

A fluidez das formas, do medium, dos 

géneros; escultura, performance, ví-

deo, a presença de um corpo radiante, 

um cadáver no centro do ambiente de 

Arunanondchai afirmam que a nossa 

presença, a presença humana, tanto 

na natureza quanto na nossa nature-

za humana, tal como a conhecemos, 

pode ser repensada livremente.

A acompanhar as exposições estarão 

publicações produzidas por Serralves, 

que entende como parte fundamental 

da sua missão a produção e dissemi-

nação de conhecimento. 

A Coleção de Serralves estará em ex-

posição durante todo o ano. Primeiro, 

com a nova iniciativa In Depth, na 

qual o museu se concentrará, numa 

obra marcante ou num importante 

conjunto de obras de um artista re-

presentado na Coleção. Concebida 

como uma sala centrada no artista, 

In Depth irá permitir apresentar, es-

tudar, documentar e compreender 

melhor as obras que constituem o 

núcleo e a singularidade da coleção 

de Serralves. Apresentar-se-ão nú-

cleos de obras dos artistas Lourdes 

Castro, Dara Birnbaum, Rui Toscano, 

Matt Mullican, Jorge Queiroz, Didier 

Fiúza Faustino e Roni Horn, originá-

rios de vários países, pertencentes 

a gerações distintas, trabalhando 

em diferentes meios, mas que têm 

em comum a sua forte ligação a 
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Serralves e terem sido colecionados 

em profundidade. 

No final do ano, apresentamos uma 

exposição da Coleção Joan Miró de-

positada em Serralves. Comissariada 

pelo académico especialista na obra 

do artista catalão, Robert Lubar 

Messeri, a mostra estará dedicada à 

sua relação com a linguagem, mais es-

pecificamente com a Poesia e com o 

mundo literário. Explorando a frontei-

ra entre aquilo que se vê e aquilo que 

se pode ler, a exposição sublinhará as 

relações de Miró com a produção li-

terária de nomes como Alfred Jarry 

e André Breton, entre muitos outros, 

e com expressões linguísticas que 

influenciaram decisivamente a mo-

dernidade na arte moderna ocidental, 

nomeadamente a caligrafia japonesa.  

Sendo Serralves um museu dedicado às 

práticas mais vanguardistas, o nosso 

programa continuará a acompanhar 

os riscos estéticos que os aristas 

assumem e a proporcionar-lhes opor-

tunidade de expor as obras em 

momentos chave das suas carreiras.

É neste espírito que programámos 

a primeira retrospetiva dedicada à 

obra de João Maria Gusmão e Pedro 

Paiva. O duo, que trabalha em Lisboa, 

granjeou o seu reconhecimento inter-

nacional com trabalhos que recorrem, 

entre outros meios, ao filme para cria-

rem uma experiência expositiva que 

reformula as noções de tempo e de 

espaço. Alicerçando-se no legado do 

filme experimental, do documentário 

e das filmagens de âmbito antropo-

lógico, o trabalho de Paiva e Gusmão 

— que também abarca a escultura e a 

fotografia — é uma meditação experi-

mental sobre o estatuto da imagem 

numa cultura saturada de imagens. As 

suas exposições ponderam a capacida-

de de uma imagem, ou de uma série de 

imagens, de captar verdadeiramente 

um lugar, um gesto, um ritual, e ques-

tionam se de facto uma exposição, um 

modelo anacrónico de representação 

herdado do século XVIII, ainda pode 

ser considerada uma plataforma de 

produção e distribuição de conteúdos.   

Fiel à missão de apresentar o novo, as 

Galerias Contemporâneas continua-

rão a ser o local onde se poderão ver 

artistas e/ou projetos iminentemen-

te experimentais e inovadores. Neste 

espaço, serão apresentados em 2020 

dois Projetos Contemporâneos. O 

primeiro, uma exposição de projetos 

em Realidade Virtual, apresentará 

obras produzidas por importantes 

artistas que tiveram recentemente 

exposições no Museu de Serralves, 

como Anish Kapoor e Olafur Eliasson, 

que integram a programação de 

2020, como R. H. Quaytman, ou que 

se afirmaram como artistas incon-

tornáveis da atualidade – casos de 

Jeff Koons e Marina Abramovic – , 

convidando o visitante a ver as obras 

destes artistas com “outros olhos”. 

O segundo Projeto Contemporâneo, 

comissariado pela dupla de artis-

tas João Maria Gusmão & Pedro 

Paiva, dar-nos-á a conhecer o artista 

Gonçalo Pena, um artista que através 

do desenho constrói mundos irredu-

tivelmente singulares, cuja obra tem 

vindo a ser recentemente descoberta.

Por fim, em 2020 o mezanino da Biblioteca 

será dedicado à apresentação dos ar-

quivos do curador, crítico e editor de 

arte Hans Ulrich Obrist. Nas últimas 

três décadas, Hans Ulrich Obrist, além 

da sua atividade como curador, viajou e 

continua a viajar permanentemente pelo 

mundo para entrevistar as mentes cria-

tivas mais marcantes do nosso tempo: 

artistas, arquitetos, músicos, escrito-

res, filósofos, poetas, cientistas.... Dessa 

forma, e cruzando todas as disciplinas, 

constrói um monumento da atualidade, 

uma torre de Babel para o século XXI. 

Intitulada Catch Me if You Can, esta ex-

posição, ao longo de um ano e dividida em 

dois capítulos, irá descobrir e documen-

tar o impulso enciclopédico de Obrist 

e será uma oportunidade de interagir 

com as personalidades entrevistadas e 

de as convidar para programas.

A Learning Garden of Freedom conti-

nuará o legado de Serralves trazendo o 

mundo para o Porto, até às suas por-

tas. Os programas do Museu, aliados 

aos programas CCMO, aos progra-

mas de Artes Performativas, aos 

Programas Educacionais, ao Parque 

de Serralves e aos programas de refle-

xão – em que destacam as Siza Talks, 

que pretendem repensar o legado do 

arquiteto Álvaro Siza e a importân-

cia da doação a Serralves de parte do 

seu arquivo – , darão a oportunidade 

de pensar Serralves como uma bienal 

permanente - um local onde uma cons-

telação de exposições, das históricas 

às experimentais, e uma miríade de 

performances, concertos, palestras, 

conferências constituirão uma rara 

plataforma para refletir e compreen-

der o nosso tempo.
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Arthur Jafa
UMA SÉRIE DE INTERPRETAÇÕES 

ABSOLUTAMENTE IMPROVÁVEIS, AINDA 
ASSIM EXTRAORDINÁRIAS
(COM MING SMITH, FRIDA ORUPABO E MISSYLANYUS)

Coprodução com Serpentine Galleries, Londres

FEV – JUN

Ming Smith é uma fotógrafa afro-america-

na, a primeira cujo trabalho foi adquirido 

pelo Museu de Arte Moderna de Nova 

Iorque; Frida Orupabo explora temas 

como raça, género, sexualidade, violên-

cia, o olhar, pós-colonialismo e identidade, 

trabalhando em media que, por nature-

za, são fragmentados e multifacetados; e 

Missylanyus é uma fotógrafa afro-ame-

ricana conhecida pelo seu trabalho com 

Beyoncé, Jay-Z e Solange.

Urgente, político e extraordinariamen-

te atual, após duas décadas no cinema 

colaborando com cineastas de reno-

me como Spike Lee e Stanley Kubrik, 

Arthur Jafa entra no mundo da arte. 

Com trabalhos em vídeo carregados de 

sentido, revela a história da América e 

explora as condições para uma cultura 

visual afro-americana contemporânea. 

Para esta exposição, a sua primeira em 

Portugal, Jafa convidou a fotógrafa 

Ming Smith e a artista plástica Frida 

Orupabo, e incluiu material do canal no 

Youtube de Missylanyus para construir 

em som e imagem uma experiência que 

seja ao mesmo tempo politicamente 

refletiva e visionária.

As narrativas de Arthur Jafa vão ao pas-

sado da história americana, às cicatrizes 

que o comércio transatlântico esclava-

gista deixou na sua cultura e no seu povo. 

“Como é que se faz um cinema negro com 

o poder, a beleza e a alienação da música 

negra?” é um mantra que, segundo Jafa, 

sempre fez parte do processo criativo.

A obra de Jafa é criada no presente com 

a história dos EUA como pano de fun-

do. Através do cinema, fotografia e 

materiais encontrados, investiga acon-

tecimentos da história afro-americana. 

Baseado no seu conhecimento profundo 

e referindo outros artistas, escrito-

res e eruditos, como John Akomfrah, 

Toni Morrison e Fred Moten, Jafa faz 

interpretações novas e ousadas da so-

ciedade atual.

Jafa foi o Vencedor do Leão de Ouro para 

a melhor participação na Exposição 

Internacional da Bienal de Veneza de 2019.

Arthur Jafa, Monster, 1988
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EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Lourdes Castro

MAR – JUL

Lourdes Castro (Funchal, 1930) é 

uma das artistas referenciais da 

contemporaneidade artística por-

tuguesa e uma das mais singulares 

artistas da história da arte na-

cional. A sua obra, desenvolvida a 

partir de finais da década de 1950, 

aprofunda uma pesquisa sobre a 

sombra enquanto desmaterializa-

ção e redefinição do objeto. Lourdes 

Castro foi uma das fundadoras do 

Grupo e da revista KWY, e a sua obra 

tem sido apresentada em inúme-

ras exposições realizadas nacional 

e internacionalmente. São de des-

tacar as suas múltiplas presenças 

na Bienal de São Paulo, assim como 

o facto de ter obtido em 2000 o 

Grande Prémio de Reconhecimento 

de uma carreira artística atribuído 

pela EDP.

Lourdes Castro é uma das artistas 

mais bem representadas na Coleção 

de Serralves, com um grande con-

junto de obras datadas entre 1962 e 

2003. Foi justamente em 2003 que 

Serralves lhe dedicou uma exposi-

ção individual, a que se seguiu uma 

outra apresentação, em 2010, com 

o artista Manuel Zimbro, com quem 

viveu e trabalhou durante mais de 

três décadas.
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ABR – OUT 

O Jardim-escola da Liberdade é uma 

vasta exposição dedicada ao traba-

lho da artista icónica Yoko Ono, onde 

são reunidos objetos, obras em papel, 

instalações, performances, gravações 

em áudio e filmes, além de materiais 

de arquivo raramente vistos. A mos-

tra apresenta uma visão abrangente 

da produção múltipla desta artis-

ta pioneira da arte conceptual e da 

performance que, durante os pri-

meiros anos de sua extensa carreira, 

viveu entre Nova Iorque, Tóquio e 

Londres. Ideias, mais do que mate-

riais, são o principal componente de 

seu trabalho. Muitas dessas ideias 

são poéticas, absurdas e utópicas, 

enquanto outras são específicas e 

práticas. Algumas são transformadas 

em objetos, enquanto outras perma-

necem imateriais. Frequentemente, 

a obra reflete o sentido de humor da 

artista, bem como sua intensa atitu-

de socio-crítica.

O ponto de partida para muitos dos tra-

balhos de Yoko Ono é encontrado nas 

suas Instructions: diretrizes para os 

espectadores, orais ou escritas, que 

oferecem uma série de sugestões e 

atribuem ao público um papel ativo. 

Esta exposição, a primeira grande apre-

sentação da obra de Yoko Ono em 

Portugal, irá explorar a sua relação com 

a arquitetura e, mais importante, a no-

ção de que todo o seu trabalho e obra 

demarcam uma arquitetura de liberda-

de e de libertação que desafia todas as 

convenções estéticas, sociais e políticas. 

Yoko Ono
O JARDIM-ESCOLA DA LIBERDADE 

A exposição é organizada em colaboração com o Studio One, Nova Iorque

Yoko Ono, Cut Piece
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JUN – OUT 

Dara Birnbaum (Nova Iorque, 1946) apre-

senta uma visão muito crítica e com uma 

grande carga emocional sobre a socie-

dade Americana e mais particularmente 

sobre a forma em que esta é apresentada 

pela televisão. A presença proeminente 

da "mulher” como um ser emocional per-

mite uma interpretação feminista do seu 

trabalho. No entanto, Birnbaum não se 

manifesta contra uma sociedade mas-

culina. O trabalho dela é uma procura 

sustentada por uma redefinição do que 

pode significar ser mulher num mundo a 

evoluir cada vez mais rapidamente e so-

brecarregado com imagens. 

Para Dara Birnbaum, formular um co-

mentário forte e bem fundado a nível 

político bem como social é um desa-

fio. Embora tenha crescido num clima 

de crise política, manteve inabalável o 

seu sentido de romantismo.

Em 2010 o Museu de Serralves apre-

sentou uma exposição individual de 

Dara Birnbaum e incorporou na sua 

coleção uma obra e um núcleo signi-

ficativo dos seus filmes.

EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Dara Birnbaum
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EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Rui Toscano

Rui Toscano, São Paulo 24/Set/2001 e Rio 9/Mai/2002

JUN - OUT 

“São Paulo 24/Set/2001” e “Rio 9/

Mai/2002” são vídeos que mostram as 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no 

Brasil, nos dias 24 de setembro de 2001 

e 9 de maio de 2002 respetivamente.

Captados através de um plano único e 

fixo e apresentado num ecrã plano, à 

primeira vista, o vídeo assemelha-se a 

uma imagem fotográfica. 

No entanto, um olhar mais atento dei-

xa perceber, o movimento existente na 

imagem. No caso da obra “São Paulo 24/

Set/2001” o movimento linear dos auto-

móveis por entre os prédios da cidade.

Os vídeos são mostrados em loop, como 

que eternizando esse fragmento de 

tempo captado pelo artista. Jogando 

entre a aparente estaticidade da ima-

gem e o movimento subtil que lhe é 

inerente, Toscano explora o tema 

da paisagem (tradicional na pintura), 

apresentando uma paisagem próxima, 

comum do seu tempo e da sua realidade.
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R. H. Quaytman
O SOL NÃO SE MEXE, CAPÍTULO 35

A exposição é coorganizada pela Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto 

e pelo pelo Muzeum Sztuki in Lód´Z, Polónia

JUL – NOV 

R. H. Quaytman emprega técnicas de 

reprodução mecânica e tradições da 

arte conceptual para criar séries fe-

chadas de obras divididas em capítulos. 

As partes subsequentes são numera-

das para marcar a passagem do tempo 

e o gradual completar da vida e do pro-

jeto artístico. O artista trata todas as 

exposições e pinturas apresentadas 

como um empreendimento criativo.

R. H. Quaytman aborda a pintura como 

se fosse poesia: ao ler um poema, re-

para-se em palavras específicas, 

apercebemo-nos de que cada palavra 

não é apenas essa palavra, mas tam-

bém outras palavras. As pinturas de 

Quaytman, organizadas em capítulos 

estruturados como um livro, têm uma 

gramática, uma sintaxe e um vocabu-

lário. Enquanto o trabalho é delimitado 

por uma estrutura rígida a nível ma-

terial – surgem apenas em painéis 

chanfrados de contraplacado em oito 

tamanhos predeterminados resultan-

tes da proporção áurea –, o conteúdo 

de final aberto cria permutações que 

resultam num arquivo sem fim. A prá-

tica de Quaytman envolve três modos 

estilísticos distintos: serigrafias ba-

seadas em fotografias, padrões óticos, 

como moiré e tramas cintilantes, e pe-

quenos trabalhos a óleo pintados à mão.

O trabalho de Quaytman, apresentado 

pela primeira vez em Portugal, con-

templa a possibilidade de pintar hoje. 

O que é uma pintura? Um ícone? Quais 

são os meios da pintura numa cultura 

saturada pela estimulação visual, da fo-

tografia à floresta digital dos signos? A 

pintura ainda é um meio relevante para 

partilhar a nossa história?  

R.H. Quaytman, Vistas da exposição +x, Chapter 34, no Guggenheim Museum, Nova Iorque
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JUL - OUT 

Desde o início da sua carreira, nos anos 

1970, Matt Mullican (Santa Monica, 

EUA, 1951) tem vindo a desenvolver 

uma cosmologia e um complexo siste-

ma de signos, baseado em pictogramas 

e cores, como forma de questionar o 

mundo e de refletir sobre a realidade e 

a condição do ser humano. O seu mun-

do é um contínuo desafio à relação com 

a realidade percecionada, desmontan-

do preconceitos de imediatez de visão 

por contraposição a um jogo perma-

nente entre o objetivo e o subjetivo.

Matt Mullican é um nome ligado há mui-

to a Serralves - em 2000 teve uma 

exposição individual em Serralves -, 

representado com um interessante 

núcleo de obras na Coleção.

EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Matt Mullican
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Korakrit 
Arunanondchai

COM HISTÓRIA NUMA SALA CHEIA DE 
GENTE COM NOMES ESQUISITOS 5

Korakrit Arunanondchai, No history in a room filled with people with funny names, 2018

OUT – JAN 2021

Nascido em Banguequoque, o artista 

Korakrit Arunanondchai utiliza uma 

infinidade de temas como a história, 

a autenticidade, a autorrepresenta-

ção e o turismo através das lentes de 

um transplante cultural. A sua obra 

procura encontrar uma base co-

mum na experiência artística através 

de um pastiche de estilos e media. 

Entre performance, vídeo e instala-

ção, Arunanondchai cria uma zona na 

qual a família, a superstição, a espi-

ritualidade, a história, a política e a 

arte se entrelaçam. As galerias são 

decoradas como espaços de poten-

cial convergência. Recentemente, 

construiu cenários f lorestais in-

quietantes: o habitat de criaturas 

semelhantes a ratos que podem so-

breviver ao Antropoceno.

A série interligada “com história numa 

sala cheia de gente com nomes es-

quisitos 5” iniciou-se em 2013. O 

personagem central recorrente, um 

pintor fictício da Tailândia, é retratado 

em situações que refletem a inte-

ração entre crenças tradicionais, o 

ambiente natural e o desenvolvimento 

da tecnologia, política e cultura numa 

Tailândia em mudança.
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OUT – ABR 2021 

Jorge Queiroz (Lisboa, 1966) é um ar-

tista que sempre mereceu especial 

atenção por parte do Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves: além 

de ter organizado uma exposição in-

dividual de Queiroz (2007), Serralves 

integra na sua Coleção várias obras 

significativas do seu percurso (é um 

dos artistas da geração que começou 

a expor nos anos 1990–2000 melhor 

representados na coleção).

O universo de Queiroz é formado por 

um imaginário misterioso onde per-

sonagens e situações suscitam uma 

permanente ambivalência entre o 

real e o fantástico, num constante 

desafio à interpretação e à con-

strução de um significado coerente. 

Este teste aos limites entre aquilo 

que é e não é reconhecível ou repre-

sentável, associado a um processo 

de trabalho que privilegia o incon-

sciente e a associação livre, dando 

primazia ao aleatório, ao acaso, ex-

plica a contínua associação deste 

artista ao legado surrealista.

EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Jorge Queiroz
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OUT – ABR 2021 

Didier Fiúza Faustino (Paris, 1968) é um 

artista e arquitecto de origem por-

tuguesa e residente em França que, 

desde o início da sua prática artística 

em 1995, se tem vindo a afirmar deci-

sivamente na cena artística francesa 

e internacional. Faustino trabalha 

na relação entre corpo e espaço, na 

fronteira entre arte e arquitectura, 

que se contaminam e se desafiam 

reciprocamente. A sua obra é multi-

facetada, variando entre a instalação, 

a escultura e as intervenções na ar-

quitectura, expressa numa liberdade 

de códigos que denota o seu interes-

se pela percepção e experenciação 

físicas do espaço.

Em 2003, Didier Fiuza Faustino apre-

sentou em Serralves um projeto 

concebido especificamente para o es-

paço, que tomou como referência as 

obras de Gordon Matta Clark existen-

tes no acervo de Serralves.

EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Didier Fiúza Faustino
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EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO

Roni Horn

OUT – JAN 2021 

A água é matéria e assunto recorren-

te do trabalho de Roni Horn. Aquilo 

que que começou como um inte-

resse pela sua simbologia de vida 

e sexualidade passou depois a sig-

nificar também para a artista uma 

metáfora de morte. Por sinais e ra-

zões de desequilíbrio ecológico como 

chuva no Ártico, mas no caso parti-

cular do Tamisa pela sua história. O 

Tamisa é um rio urbano, negro, mas a 

escuridão do rio não é apenas a físi-

ca, visual, mas também e sobretudo 

psicológica. Estas águanegras, en-

lameadas, têm uma força negra de 

atracão. São incontáveis os corpos 

que sofreram mortes violentas e que 

foram largados no rio, são inúmeros 

os suicídios que lá ocorrem, e que a 

artista associa á escuridão da pró-

pria cidade, e que vem desde tempos 

remotos, relatados em várias obras 

literárias de Dickens a Conrad. As 

imagens do rio aparecem ora como 

um espelho ora, como magma, e des-

pertam associações e relações com 

outras paisagens e superfícies, se-

jam paisagens de areia ondulada no 

deserto, metal líquido ou uma maté-

ria gelatinosa.
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NOV – MAR 2021 

João Maria Gusmão e Pedro Paiva vivem 

e trabalham em Lisboa. Trabalhando 

em colaboração desde 2001, a sua 

prática voltada para a pesquisa é uma 

investigação poética da metafísica, 

abrangendo a imagem em movimen-

to, instalação, escultura e fotografia. 

Criando objetos e cenários igualmente 

cinematográficos, cómicos e enigmá-

ticos, as suas obras, em conjunto, 

desafiam o racional, pondo em causa 

a compreensão do mundo conhecido. 

Esta será a primeira grande exposi-

ção destes artistas numa instituição 

portuguesa.

João Maria Gusmão  
& Pedro Paiva

João Maria Gusmão & Pedro Paiva
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OUT – ABR 2021 

Nascida em Paris em 1911, Louise 

Bourgeois começou por dedicar-se à 

pintura e à gravura, voltando-se para a 

escultura apenas no final dos anos 1940. 

Em 1964, para uma exposição depois 

de um longo hiato, Bourgeois apresen-

tou esculturas em gesso com formas 

estranhas e orgânicas que contrasta-

vam dramaticamente com as peças 

de madeira totémicas que apresen-

tara anteriormente. Alternar formas, 

materiais e escalas, e figuração e abs-

tração tornou-se uma parte essencial 

da visão de Bourgeois, independente-

mente de explorar os mesmos temas: 

ciúme, inveja, raiva e medo. 

A sua abordagem idiossincrática à arte 

encontrou poucos apoiantes enquan-

to questões eminentemente formais 

dominaram o mundo da arte. Apenas 

em 1982, com 70 anos, o trabalho de 

Bourgeois ocupou finalmente um lu-

gar central, com uma retrospetiva no 

MoMA. A partir daí, imbuída de maior 

confiança, criou as aranhas monu-

mentais, as “celas”, figuras evocativas 

frequentemente suspensas em ara-

mes, uma série de trabalhos em têxtil 

feitos a partir das suas roupas anti-

gas. Durante este tempo, produziu 

desenhos constantemente, dia e noi-

te, e regressou à gravura. A arte era a 

sua maneira de continuar, funcionava 

como um exorcismo. “A arte é um ga-

rante da sanidade”, chegou a afirmar. 

Bourgeois morreu em Nova Iorque em 

2010, aos 98 anos. Os cerca de trin-

ta trabalhos maiores reunidos nesta 

exposição testemunham a natureza 

singular e híbrida do vastíssimo legado 

de Louise Bourgeois, onde se cruzam 

o ficcional e o formal, o corpóreo e o 

abstrato, experiências pessoais e có-

digos da arte do século XX. Esculturas, 

desenhos, pinturas, gravuras, têxteis, 

instalações e escritos configuram 

uma prática artística que nem por se 

apresentar como um “exorcismo” do 

tormento alimentado pelas recorda-

ções da infância, se confunde com um 

exercício narcísico.

Daquela que é considerada atualmen-

te uma das artistas mais aclamadas 

e influentes do século passado, serão 

apresentadas no Museu de Serralves 

uma parte considerável das obras per-

tencentes à Easten Foundation. Ao 

mesmo tempo, e graças a uma rela-

ção de proximidade com o Legado da 

artista, serão apresentadas algumas 

das suas esculturas mais icónicas no 

Parque de Serralves.

Louise Bourgeois
DESENVENCILHAR UM TORMENTO

A exposição é organizada em colaboração com Voorlinden Museum (Wassenar), Glenstone Museum, (Potomac, Maryland), 

e The Easton Foundation (Nova Iorque).

Louise Bourgeois, Maman, 1999, vista da instalação no Guggenheim Bilbao
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OUTONO

A Coleção Miró, pertencente ao Estado 

Português e atualmente em depósi-

to na Fundação de Serralves, foi exibida 

publicamente em Portugal na Casa de 

Serralves (em 2016 e em 2018) e no Palácio 

Nacional da Ajuda, em Lisboa, em 2017. A 

digressão internacional da coleção inclui 

também apresentação na Fondazione 

Bano, em Pádua, em 2018 e no PAN | 

Palazzo delle Arti Napoli, em 2019. 

Em 2020, a Coleção Miró continuará 

a ser alvo de aturados estudos, con-

servação e divulgação, através de 

exposições que permitam refletir so-

bre o impacto e legado do artista para 

a arte moderna e contemporânea. 

Destaca-se uma exposição na Casa de 

Serralves, comissariada pelo académi-

co especialista na obra de Miró, Robert 

Lubar Messeri, dedicada à relação do 

artista catalão com a linguagem, mais 

especificamente com a Poesia e com o 

mundo literário. Explorando a frontei-

ra entre aquilo que se vê e aquilo que se 

pode ler, a mostra sublinhará as rela-

ções de Miró com a produção literária 

de nomes como Alfred Jarry e André 

Breton, entre muitos outros, e com ex-

pressões linguísticas que influenciaram 

decisivamente a modernidade na arte 

moderna ocidental, nomeadamente a 

caligrafia japonesa.

CASA DE SERRALVES

Miró e a Poesia
Vista de exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", Fundação de Serralves, 2016



48  MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES

ABR - JAN 2021

Hans Ulrich Obrist (Zurique, Suíça, 

1968), diretor artístico das Serpentine 

Galleries (Londres) é talvez o mais co-

nhecido curador dos nossos dias e o 

nome mais imediatamente identifica-

do com esta atividade. Autor de livros 

que impuseram a curadoria como 

disciplina artística por si só (talvez o 

mais notório seja A Brief History of 

Curating), Obrist também é conheci-

do como um prolífico entrevistador 

de artistas, tendo publicado uma sé-

rie de livros das conversas com alguns 

dos nomes mais importantes da arte 

e cultura dos séculos XX e XXI.

Desde o início da sua carreira, Hans 

Ulrich Obrist gravou mais de 2000 

horas de entrevistas com figuras fa-

mosas e obscuras e coligiu um arquivo 

de mentes brilhantes que poderemos 

conhecer melhor. Além disso, o curador 

possui uma magnífica coleção de mais 

de 30 000 documentos e uma coleção 

particular de livros e edições de artis-

ta, incluindo livros objeto, múltiplos, 

correspondência, convites e cartazes.

Em 2020, a Biblioteca de Serralves apre-

sentará um projeto de exposição em 

dois capítulos dos arquivos e coleções 

de Hans Ulrich Obrist, uma forma al-

ternativa de contar a história da arte, 

da arquitetura e da cultura das últi-

mas décadas.

BIBLIOTECA DE SERRALVES

Hans Ulrich Obrist
CATCH ME IF YOU CAN. ARCHIVES, 

MONUMENT AND URGENCY
Exposição em dois capítulos
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JAN - MAI

A Acute Art reúne artistas internacio-

nais, novos meios e tecnologia para 

produzir e exibir trabalhos artísticos 

envolventes e inovadores em Realidade 

Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA) 

e mixed-reality. Entre os trabalhos pro-

duzidos incluem-se obras de Marina 

Abramović, Nathalie Djurberg & Hans 

Berg, Olafur Eliasson, Antony Gormley, 

Anish Kapoor, R.H. Quaytman, Bjarne 

Melgaard, Jeff Koons, entre outros. O 

acesso às obras pode ser feito atra-

vés do sítio na Internet da Acute Art, 

da sua aplicação, mas também atra-

vés de colaborações com legitimantes 

entidades artísticas, de que são exem-

plo as exposições recentes em Basileia, 

Londres, Moscovo e Veneza. 

A Acute Art é dirigida e comissariada 

por Daniel Birnbaum, até recentemen-

te Diretor do Moderna Museet, em 

Estocolmo. Antes disso, Birnbaum foi o 

curador da primeira edição da Bienal de 

Moscovo (2005), da exposição Airs de 

Paris (com Christine Macel) no Centre 

Pompidou (2007), da segunda Trienal 

de Yokohama e da exposição Zero 

(com Tijs Visser) no Martin-Gropius-

Bau, em Berlim (2015). Em 2009, foi o 

Diretor da 53ª Bienal de Veneza.

Tirando partido da quantidade de obras 

produzidas de artistas que tiveram 

recentemente exposições no Museu 

de Serralves (casos de Anish Kapoor 

e de Olafur Eliasson) – ou que inte-

gram a programação de 2020 (R. H. 

Quaytman) – Serralves apresentará 

na sua Galeria Contemporanânea e no 

Parque, uma exposição de RV e proje-

tos de RA, respetivamente.  

PROJETOS CONTEMPORÂNEOS

Realidade Virtual e 
Realidade Aumentada

Colaboração com ACUTE ART
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PROJETOS CONTEMPORÂNEOS

Gonçalo Pena

NOV – MAR 2021

Gonçalo Pena trabalha entre Lisboa e 

Bergen, produzindo pinturas, filmes, de-

senhos, performances, obras em design 

gráfico e ainda fazendo crítica de arte.

Para Pena desenhar não é apenas uma 

ferramenta de representação, mas 

também um meio de análise e assimi-

lação. Pena é um construtor de mundos 

que se baseia na representação figura-

tiva e em histórias reais e ficcionais para 

produzir cenários ridículos e iconoclas-

tas que são ao mesmo tempo eróticos, 

irreverentes, profundamente filosófi-

cos e críticos. Nos seus desenhos sem 

moldura, reúnem-se personagens da 

literatura, mitologia, história, filosofia, 

cultura pop, história da arte e da política 

- do passado e do presente, interagin-

do, trocando papéis e frequentemente 

envolvendo-se em assuntos sórdidos. 

A exposição terá a curadoria de João 

Maria Gusmão e Pedro Paiva

Gonçalo Pena, Unfinished Mandarin, 2016
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JUN – NOV

Lançado em 2005, o prémio anual 

NOVO BANCO Revelação tem vindo 

a distinguir jovens artistas que tra-

balham com a fotografia. Em 2020, a 

edição do prémio, que se traduz numa 

exposição no Museu de Serralves e 

na publicação que a acompanha, vol-

ta a interrogar o meio fotográfico e a 

sublinhar a sua importância atual no 

contexto das artes visuais. 

Novo Banco 
Revelação 2020

Novo Banco Revelação, Alice dos Reis, Subcorrente, 201
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A Fundação de Serralves considera par-

te fundamental da sua Missão e da sua 

atuação na sociedade contemporâ-

nea, proporcionar ao maior número 

de pessoas o contacto com obras do 

nosso tempo. 

Neste sentido, Serralves tem vindo a 

aprofundar a sua relação com as autar-

quias e outras entidades de todo o país, 

estabelecendo parcerias que têm per-

mitido o alargamento da rede de acesso 

e de aproximação das populações lo-

cais à arte e à cultura contemporânea

 û Palácio da Bolsa, Porto

 û Terminal de Cruzeiros do Porto de 

Leixões, Matosinhos

 û Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 

Porto

 û Estação de Porto S. Bento, Porto

 û Estação do Rossio, Lisboa

Exposições em 
Instituições Parceiras
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A Coleção de Serralves continuará a ser 

exibida fora de portas, e chegará a todo 

o país, através do ambicioso programa 

de exposições itinerantes. A Coleção 

de Serralves integra obras que são da 

propriedade da Fundação de Serralves 

e obras provenientes de várias cole-

ções privadas e públicas que foram 

objeto de depósitos de longo prazo. 

Um conjunto alargado de exposições 

foi concebido a partir deste acervo a 

ser apresentado em museus e galerias 

públicas em território nacional.

Em 2020, apresentamos seis novas pro-

postas de exposição:

 û Out of the Box Coleção de Livros e 

Edições de Artista da Fundação de 

Serralves;

 û Língua Cega. A Oficina Arara na 

Coleção de Livros e Edições de 

Artista da Fundação de Serralves;

 û Trabalho de Campo;

 û Paula Rego. O Grito da Imaginação;

 û Cabrita: obras na Coleção de 

Serralves;

 û Portugal 1968. Neal Slavin

As seguintes exposições continuarão 

em itinerância:

 û Matéria-Prima: Um Olhar Sobre o 

Arquivo de Álvaro Siza;

 û Ângelo de Sousa: Quase tudo o que 

sou capaz;

 û Silvestre Pestana: Um artista de 

contraciclos;

 û Mesa dos sonhos: Duas coleções de 

arte contemporânea;

 û Estudos de Luz: Indícios, Reflexos e 

Sombras na Coleção de Serralves;

 û Regresso do objeto: arte dos anos 1980;

 û Um realismo cosmopolita: uma expo-

sição em torno do grupo KWY;

 û Corpo, Abstração e Linguagem 

na arte portuguesa – Obras da 

Secretaria de Estado da Cultura em 

deposito na Coleção de Serralves;

 û Helena Almeida – Habitar a Obra: na 

Coleção de Serralves;

 û Através de … Ana Vieira na Coleção 

de Serralves

 û Patrícia Almeida – PORTOBELLO

Exposições em 
Autarquias Fundadoras
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25 SET 2019 – 23 FEV 2020

A exposição da Coleção do Estado 

Português em depósito na Fundação 

de Serralves, intitulada “Joan Miró and 

the Language of Signs”, é organizada 

pelo Museu de Arte contemporânea de 

Serralves e comissariada por Robert 

Lubar Messeri.

Joan Miró
AND THE LANGUAGE OF SIGNS

 PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI, NÁPOLES
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12 OUT 2019 – 17 MAI 2020

A exposição é organizada em cola-

boração com Voorlinden Museum 

(Wassenar), Glenstone Museum, 

(Potomac, Maryland), e The Easton 

Foundation (Nova Iorque).

Louise Bourgeois
TO UNRAVEL A TORMENT

VOORLINDEN MUSEUM, WASSENAR, HOLANDA
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08 NOV 2019 – 23 FEV 2020

A exposição e coorganizada pelo 

Muzeum Sztuki in Lód´Z, Polónia e a 

Fundação de Serralves – Museu de 

Arte Contemporânea, Porto e comis-

sariada por Jaroslaw Suchan. 

R. H. Quaytman
THE SUN DOES NOT MOVE. CHAPTER 35

MUZEUM SZTUKI EM LÓD´Z
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Álvaro Siza
IN/DISCIPLINA

MUSEU DE ARTE DE MACAU

10 ABR – 10 JUN 

A exposição é organizada pela Fundação 

de Serralves - Museu de Arte 

Contemporânea, Porto, com a con-

tribuição do Arquivo Álvaro Siza no 

Centro Canadiano de Arquitetura 

(CCA), Montréal, e do Arquivo Álvaro 

Siza da Fundação Calouste Gulbenkian 

(FCG), Lisboa e comissariada por Nuno 

Grande e Carles Muro. 
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15 JUL – 20 SET 

A exposição é organizada pela Fundação 

de Serralves - Museu de Arte 

Contemporânea, Porto, com a con-

tribuição do Arquivo Álvaro Siza no 

Centro Canadiano de Arquitetura 

(CCA), Montréal, e do Arquivo Álvaro 

Siza da Fundação Calouste Gulbenkian 

(FCG), Lisboa e comissariada por Nuno 

Grande e Carles Muro.

Álvaro Siza
IN/DISCIPLINA

MNBA (MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES DO RIO DE JANEIRO)
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Em 2020, o Museu de Serralves dará 

continuidade aos trabalhos que tem 

vindo a desenvolver no âmbito da con-

servação e investigação da Coleção de 

Serralves. O Museu pretende tam-

bém ampliar a visibilidade da Coleção 

de Serralves, nomeadamente através 

de exposições, publicações, eventos e 

conversas públicas.

 û  EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES

Ao longo de 2020, as obras da Coleção 

de Serralves serão apresentadas em 

inúmeras exposições, quer no Museu, 

quer fora de portas. O sólido programa 

de exposições itinerantes organizadas 

a partir da Coleção de Serralves será 

apresentado em museus e galerias pú-

blicas espalhados por Portugal.

 û CONSERVAÇÃO

No âmbito da conservação e preser-

vação do seu acervo, bem como dos 

depósitos à sua guarda, estão pla-

neadas para 2020, intervenções de 

conservação e restauro em diversas 

obras da Coleção de Serralves, tra-

balhos regulares de manutenção das 

obras no Parque de Serralves e ainda 

a continuação dos trabalhos de pre-
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servação, arquivo e documentação 

das obras em formato filme e vídeo e 

dos seus equipamentos associados. 

O Serviço da Coleção do Museu de 

Serralves acolherá vários estagiários 

da área de conservação e restauro ao 

longo de todo o ano de 2020.

 û INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Uma das áreas fulcrais para o Museu 

e sua equipa curatorial continua a 

ser a produção e disseminação de 

conhecimento sobre a Coleção de 

Serralves, assente numa atura-

da pesquisa. A investigação sobre a 

Coleção é visível através da coleção 

digital online, e continuará a servir a 

atualização da base de dados. Nesta 

plataforma serão disponibilizados 

os textos e conteúdos produzidos 

no contexto das exposições com a 

Coleção de Serralves.
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Em julho de 2019 foi celebrado um 

Protocolo entre a Câmara Municipal 

do Porto e a Fundação de Serralves 

que formaliza o depósito da Coleção de 

Obras do artista Joan Miró pertencen-

te ao Estado Português na Fundação 

de Serralves durante 25 anos. O proje-

to de adaptação da Casa de Serralves 

para receber esta importante Coleção, 

a cargo do Arquiteto Álvaro Siza, de-

correrá durante o ano de  2020.

A Coleção de obras do artista Joan 

Miró tem sido estudada, conservada 

e divulgada, em Portugal e no estran-

geiro – além das exposições na Casa 

de Serralves (2016 e 2018), a Coleção já 

foi exibida no Palácio Nacional da Ajuda, 

em Lisboa (2017), na Fondazione Bano, 

Palácio Zabarella em Pádua (2018) 

e PAN - Palazzo delle Arti Napoli em 

Nápoles (2019). No futuro, a Coleção 

continuará a ser alvo de aturada pes-

quisa e disseminação, através de 

exposições que permitam refletir so-

bre o impacto e legado do artista para 

a arte moderna e contemporânea.

Com este objetivo, serão criadas par-

cerias com entidades internacionais 

para a colaboração na organização 

de mostras e programas de investi-

gação. Estas atividades decorrerão 

em paralelo a uma gestão de pedidos 

de empréstimo que valorize as obras 

através da sua apresentação em im-

portantes exposições internacionais 

e com os imprescindíveis trabalhos de 

tratamento preventivo e conservação 

desta valiosa Coleção.
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O arquivo de Álvaro Siza documenta a obra 

arquitetónica deste que é um dos mais 

importantes arquitetos do mundo. O re-

gisto documental do intenso trabalho 

que iniciou em 1954 e que se mantém até 

à atualidade, reflete os projetos cons-

truídos e não construídos de Siza entre 

1954 e 2007. O arquivo inclui desenhos, 

documentação textual, material foto-

gráfico, registos eletrónicos, cadernos e 

maquetas. Foi estabelecido um projeto 

colaborativo entre o Centro Canadiano 

de Arquitetura (CCA), a Fundação 

de Serralves e a Fundação Calouste 

Gulbenkian para permitir pesquisas 

internacionais e o acesso ao arquivo. 

Fomentar um modelo de pesquisa in-

ternacional colaborativa e promover a 

consciencialização pública da arquite-

tura em todo o mundo, será o ponto de 

partida e um dos principais motivos des-

te arquivo partilhado.

Em 2020, a FS tem a intenção de alargar o 

acesso à investigação, promover projetos 

expositivos e organizar conferências so-

bre e através do arquivo Siza, a exemplo 

do que tem acontecido nos últimos anos.

Arquivo 
Álvaro Siza
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Ao longo de cerca trinta anos, o arquite-

to Carlos Castanheira criou um espólio 

de maquetas e outras peças que foram 

usadas em exposições da Obra do ar-

quiteto Álvaro Siza, um pouco por todo 

mundo. A maioria das exposições onde 

este material expositivo foi usado, ou 

exposto, teve a curadoria do arquite-

to Carlos Castanheira que o mantinha 

à sua guarda.

Muitas destas peças, em especial ma-

quetas de madeira e maquetas de 

cartão foram emprestadas para mui-

tas outras exposições organizadas e 

curadas em todo o mundo, como por 

exemplo as que fazem parte da expo-

sição in/disciplina patente no Museu 

de Serralves.

Estando o Museu de Serralves a criar e 

a organizar atividades assim como um 

Arquivo de Arquitetura pareceu que se-

ria o momento indicado para entregar 

ao cuidado da Fundação de Serralves, 

a guarda, restauro e gestão de todas 

essas peças.

Em 2019 procedeu-se ao transporte, en-

trega, avaliação, inventario e depósito 

do referido material. No início de 2020, 

em especial as maquetas, serão alvo de 

limpeza e restauro de modo a que es-

tejam disponíveis para o empréstimo, 

para a consulta e análise de estudio-

sos mas também do público em geral.

Com este espólio pretende-se que seja 

possível criar melhores condições para 

que a divulgação, interpretação e dis-

cussão da Arquitetura com uma Arte 

essencial e fundamental ao bem-estar 

e evolução da Humanidade.

Depósito de material 
expositivo de Álvaro 

Siza em Serralves
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A programação de Artes Performativas 

em 2020 continuará a repartir-se 

por grandes áreas disciplinares da 

cultura contemporânea: as diferen-

tes vertentes da nova música e da 

experimentação sonora, a dança con-

temporânea e a performance, além da 

habitual edição do Jazz no Parque.

Da programação contínua ao lon-

go do ano destaca-se a 6ª Edição do 

O Museu como Performance, cen-

trado na importância crescente da 

Performance na arte contemporâ-

nea e na sedimentação da história de 

Serralves enquanto museu pioneiro 

na transdisciplinaridade.

A continuidade da programação será ga-

rantida pela apresentação de trabalhos 

de artistas de referência da contem-

poraneidade nas áreas da dança, da 

música experimental e da performance. 

Destacam-se alguns pontos fortes 

como a apresentação da triologia de 

obras a solo “Mothers”, em estreia 

absoluta, do artista e performer 

Adam Linder e a estreia nacional 

da peça “Valeska Gert Monument”, 

da coreógrafa Eszter Salamon, 

criadores de referência da dança in-

ternacional atual, a encomenda de um 

projeto para o exterior envolvente do 

museu a uma das mais importantes 

artistas sonoras do nosso tem-

po, Christina Kubisch e o tributo a 

Maryanne Amacher, uma das grandes 

referências mundiais da música ele-

trónica cuja passagem por Serralves 

no passado deixou uma marca que 

ainda hoje continua bem viva.  

De sublinhar a programação de ar-

tes performativas relacionada com 

a Exposição Arthur Jaffa através de 

um programa paralelo de Música e 

Performance, participado pela artis-

ta e performer Nora Chipaumire e a 

estrela emergente do jazz e improvisa-

ção negra de Chicago Angel Bat Dawid. 

Com a exposição de Yoko Ono apre-

sentam-se as recriações de algumas 

das suas performances mais icóni-

cas, interpretadas por um coletivo de 

performers e músicos, escolhidos lo-

calmente, e apresentadas no Parque 

e Museu de Serralves.

Em 2020, propõe-se também conso-

lidar parcerias institucionais através 

da apresentação de performan-

ces programadas com instituições 

congéneres e entidades nacionais 

e internacionais. Nas artes perfor-
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mativas, distingue-se novamente a 

colaboração com o Rivoli e o Teatro 

do Campo Alegre, teatros munici-

pais do Porto, através da integração 

de propostas performativas, no con-

texto do 5º Festival Dias Da Dança. 

No âmbito do Festival DDD, Serralves 

irá apresentar a exposição e perfor-

mance “Para uma Timeline a Haver" 

genealogias da dança enquanto práti-

ca artística em Portugal com autoria 

da investigadora Ana Bigotte e do co-

reógrafo João dos Santos Martins, 

será uma Cronologia para a Dança em 

Portugal no Sec. XX e XXI, exibida no 

Foyer do Auditório. Ao mesmo tem-

po apresenta-se a peça “Embodied 

Oracle”, um projeto de Teresa Silva 

e Sara Anjo que explora o corpo en-

quanto oráculo, considerando-o como 

lugar de conhecimento e de revelação. 

Em setembro surge mais uma edi-

ção, a sexta deste ciclo, de O Museu 

como Performance, que se consolida 

enquanto plataforma nacional e inter-

nacional para a apresentação de novas 

criações que cruzam as artes perfor-

mativas e as artes visuais. 

Em julho, tem lugar mais uma edição do 

Jazz no Parque. Na sua 29ª edição, o 

Jazz no Parque apresenta um progra-

ma com músicos nacionais e europeus 

que têm entre si todo um percurso de 

trocas e colaborações, como Roberto 

Negro e Valentin Ceccaldi, membros 

do trio Garibaldi Plop e Raoul van der 

Weide, figura que agora integra o pro-

jeto “The Deathless Horsie” de Paulo 

Chagas. Num tempo em que o jazz 

criativo se pratica em teia, ignorando 

fronteiras, eis um retrato deste géne-

ro musical na atualidade, confirmando 

tanto a internacionalização dos nos-

sos músicos quanto a condição “cá de 

casa” dos que vêm de fora. 
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100% POP de autoria da artista Nora 

Chipaumire, é uma performance mu-

sical e performativa, apresentada pela 

primeira vez em Portugal.

A coreógrafa inspira-se nos seus anos 

de formação no Zimbabué nas déca-

das de 1970, 80 e 90, confrontando 

e celebrando a rumba punk e a pop 

congolesa através da música de Patti 

Smith, Grace Jones e Rit Nzele. 

Tendo herdado a bagagem histórica e 

política do Zimbabué, Nora usa o seu 

trabalho para questionar como o sta-

tus e o poder são experimentados e 

apresentados com o corpo. Para a ar-

tista, nascida sem propriedade, nome ou 

classe, o corpo performativo represen-

ta uma possível salvação, um manifesto 

ou um veículo potencial para a sua au-

todeterminação. Na paisagem sonora e 

visual distinta de 100% POP, Chipaumire 

reúne material de investigação sobre os 

seus retratos e autorretratos, biografia, 

subjetividade, libertação e independência. 

Esta proposta teve estreia mundial no 

The Kitchen, em Nova Iorque, em ou-

tubro de 2018.

EXPOSIÇÃO ARTHUR JAFA

Nora Chipaumire
PERFORMANCE
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Aparecendo entre a consagrada cena 

do jazz e improvisação de Chicago 

há apenas alguns anos, a potência, a 

proeza, o espírito e o carisma de Angel 

Bat Dawid rapidamente a conduzi-

ram de improvisadora relativamente 

desconhecida , a um emblema da van-

guarda da sua cidade. Lançada com 

grande sucesso em fevereiro de 

2019, a sua estreia discográfica, "The 

Oracle", reflete a viagem desta pia-

nista, clarinetista e compositora pelo 

jazz e música improvisada sem fron-

teiras, de Londres à África do Sul, e 

serve como um documento vibrante 

da vida negra tal como é vivida hoje. 

“The Oracle” tornou-se uma nova re-

ferência radical para a música jazz 

contemporânea, capturando uma mís-

tica única dentro dos seus métodos 

económicos de gravação. 

Dawid estreou-se na Europa no festival 

Rewire de 2019, em Haia, com um es-

petáculo que evocou "The Oracle" com 

a participação de um vibrante grupo 

de 7 músicos.

EXPOSIÇÃO ARTHUR JAFA

Angel Bat Dawid & 
The Brothahood

MÚSICA
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ABR - OUT

Artista multimédia, cantora, composi-

tora e ativista política, Yoko Ono é uma 

das artistas mais influentes e contro-

versas da nossa época. Pioneira da arte 

conceptual, é considerada uma das fi-

guras destaque do movimento Fluxus, 

liderado por George Maciunas.

Coincidindo com a exposição da artista 

em Serralves, apresenta-se um pro-

grama de performances referência da 

obra da artista, perspetivando a sua 

influência atual do ponto de vista es-

tético e conceptual. 

Esta programação, inspirada nos 

“Evenings events” das décadas de 

1960-70, com especial destaque para 

as ativações das peças “Cut Piece”, 

“Voice for Soprano”, “Sky piece for 

Jesus Christ” e “Bag Piece, será reali-

zada no contexto do Museu, Auditório 

e Parque de Serralves e reativada por 

performers e artistas da cidade.

EXPOSIÇÃO YOKO ONO

Yoko Ono
PERFORMANCE
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ABR

Serralves integra pelo quinto ano o 

Festival DDD — Dias da Dança, um 

evento que reconhece e aprofunda 

a ligação entre as cidades do Porto, 

Matosinhos e Vila Nova de Gaia, pro-

pondo uma programação de Dança 

Contemporânea, nacional e interna-

cional, assente na deambulação entre 

diferentes teatros e espaços públicos 

destas cidades.

Uma das particularidades do Festival 

DDD prende-se com a conjugação 

da mais recente criação com nomes 

consagrados da dança contemporâ-

nea num programa que se pretende 

representativo da pluralidade de pro-

postas artísticas, relevadas na Dança 

que se faz hoje.

Construindo uma cronologia para a dança 

em Portugal, “Para uma Timeline a Haver” 

é um exercício coletivo de investigação e 

de sinalização de marcos relativos ao de-

senvolvimento e disseminação da dança 

como prática artística em Portugal nos 

séculos XX e XXI, com especial incidên-

cia na segunda metade do século XX. 

Levado a cabo entre 2016 e 2017 pelo 

coreógrafo João dos Santos Martins e 

a investigadora e curadora Ana Bigotte 

Vieira, e assumindo o presente como lu-

gar de enunciação, “Para uma Timeline a 

Haver” propõe a construção singular de 

uma série de cronologias para a dança 

contemporânea em Portugal, relacio-

nando eventos de matriz social, política, 

cultural, biográfica e artística – sugeri-

dos como significativos por bailarinos, 

coreógrafos, críticos, técnicos, histo-

riadores e espectadores. 

A Exposição, a ocupar os dois foyers 

do Auditório de Serralves, será ex-

plorada através de visitas temáticas/

encontros com estudantes de artes 

performativas da cidade e de visitas 

guiadas destinados aos públicos da 

Fundação, e incluirá uma Performance, 

a inaugurar a Cronologia, que con-

frontará arquivos do passado numa 

criação original que comportará in-

fluências manifestadas no trabalho 

de diferentes gerações de coreógra-

fos e bailarinos.

FESTIVAL DDD-DIAS DA DANÇA  5ª EDIÇÃO

Para uma Timeline
A Haver

GENEALOGIAS DA DANÇA ENQUANTO 
PRÁTICA ARTÍSTICA EM PORTUGAL

EXPOSIÇÃO E PERFORMANCE



84  MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES

“Embodied Oracle” é um projeto que 

explora o corpo enquanto oráculo, 

considerando-o como lugar de co-

nhecimento e de revelação. Fazendo 

do palco um laboratório sensorial, a 

peça convida o público a uma experiên-

cia duracional, participativa e lúdica. 

Embodied Oracle procura trabalhar uma 

consciência holística, promovendo o 

autoconhecimento e a possibilidade de 

transformação a partir de uma expe-

riência coletiva e relacional.

FESTIVAL DDD-DIAS DA DANÇA  5ª EDIÇÃO

Teresa Silva
com Sara Anjo

EMBODIED ORACLE
PERFORMANCE
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O novo projeto artístico do artista 

Adam Linder será uma triologia de 

obras a solo, de objetos que se cen-

trarão nos significados de genealogia, 

ternura, estilo e pertença e nas suas 

implicações metafóricas.

A nova peça trará a teatralidade, o 

ornamento e o figurino como atribu-

tos de criação e matérias presentes 

na obra do artista nos últimos dez 

anos, usados para questionar o es-

paço institucional, o seu formato e 

a sua função.

Adam Linder nasceu em 1983 em Sydney, 

Austrália. É coreógrafo, bailarino e 

artista visual. Vive e trabalha entre 

Berlim e Los Angeles. Linder desenvol-

ve simultaneamente trabalhos para o 

palco e para espaços artísticos, sen-

do que estes últimos assumem a forma 

daquilo que o artista designa por “ser-

viços” coreográficos. 

Adam Linder
OBJETOS E TRABALHOS A SOLO

PERFORMANCE E INSTALAÇÃO
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4 JUL

 û Roberto Negro: piano

 û Valentin Ceccaldi: violoncelo

 û Sylvain Darrifourcq: bateria 

(Itália / França)

Com o formato do trio de piano jazz, se 

bem que com um violoncelo no lugar do 

habitual contrabaixo, este projecto do 

pianista e compositor Roberto Negro 

serve-se do modelo instaurado por Brad 

Mehldau, The Bad Plus, Michael Wollny 

e E.S.T. para o virar do avesso. Revisões 

da história do jazz convivem com rít-

micas rock, ambiências de câmara 

directamente inspiradas em Debussy 

e Ligeti, motivos repetitivos da escola 

minimalista norte-americana e até ci-

tações explícitas de algum cancioneiro 

da música popular. Entre o gestualis-

mo épico e um humor todo ele feito de 

ironia, Garibaldi Plop tem igualmen-

te uma dimensão política, lembrando 

a personalidade histórica que definiu a 

identidade cultural italiana e denuncian-

do aqueles que pretendem um regresso 

do fascismo de Mussolini à Itália de hoje.

JAZZ NO PARQUE 2020 29ª EDIÇÃO

Roberto Negro
Garibaldi Plop

ESTREIA EM PORTUGAL

Programação: Rui Eduardo Paes
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11 JUL

 û Paulo Chagas: oboé, flauta, saxofone 

alto, clarinete baixo

 û Nicolas Souchal: trompete

 û Nuno Rebelo: guitarra eléctrica

 û Raoul van der Weide: contrabaixo

 û Pedro Santo: bateria 

(Portugal / França / Holanda)

Figura maior da música criativa na-

cional, com um percurso feito entre 

o jazz, a livre-improvisação, o rock 

progressivo e a electroacústica ex-

perimental, o multi-instrumentista 

e compositor Paulo Chagas estreia 

nesta ocasião um novo projecto, The 

Deathless Horsie, para o qual cha-

ma instrumentistas com semelhante 

amplitude de ideias, provenientes de 

vários países europeus. Entre eles 

está um outro músico distintivo do 

nosso país, o mentor dos saudo-

sos Mler Ife Dada que é também 

reconhecido como um dos mais im-

portantes “coreógrafos” musicais 

da nova dança portuguesa, Nuno 

Rebelo. O jazz é o centro de atrac-

ção e ao mesmo tempo de fuga, numa 

proposta esteticamente plural e 

abrangente que acolhe a fragmen-

tação e a contradição e valoriza o 

questionamento.

JAZZ NO PARQUE 2020 29ª EDIÇÃO

Paulo Chagas
THE DEATHLESS HORSIE

ESTREIA ABSOLUTA

Programação: Rui Eduardo Paes
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18 JUL

 û Giovanni Di Domenico: piano eléctrico 

Fender Rhodes, electrónica

 û Pak Yan Lau: sintetizadores, pianet 

Hohner, electrónica

 û João Lobo: bateria

 û Mathieu Calleja: bateria 

(Itália / Bélgica / Portugal / França)

Um de vários grupos em que encontra-

mos o italiano Giovanni Di Domenico 

e o português João Lobo, o quarteto 

Going dá corpo, num formato invul-

gar de dois teclistas e dois bateristas, 

a um projecto que se inspira na mú-

sica de transe do Norte de África e 

do Médio Oriente e nela incorpora as 

influências do krautrock de uns Can, 

do minimalismo de Steve Reich e das 

“sheets of sound” de John Coltrane, 

com o propósito assumido de sus-

pender o tempo nas hipnotizadas 

percepções de quem ouve. Algo que 

os próprios intervenientes apresen-

tam como uma «viagem pelo sistema 

estelar das urbes contemporâneas», 

em polirritmias que têm tanto do noi-

se futurista da música electrónica 

exploratória quanto da sonoridade 

retro que o Fender Rhodes dá ao jazz 

50 anos depois da gravação, por Miles 

Davis, de “Bitches Brew”. 

JAZZ NO PARQUE 2020 29ª EDIÇÃO

Going
ESTREIA DE NOVAS COMPOSIÇÕES

Programação: Rui Eduardo Paes
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Christina Kubisch é uma das artistas 

sonoras mais célebres da atualidade. 

Depois de estudar pintura, música e 

eletrônica, as esculturas sonoras, ins-

talações e composições eletroacústicas 

tornaram-se amplamente conhecidas 

na década de 1970.

No final da década de 1970, Christina 

Kubisch começou a usar a técnica de 

indução eletromagnética nas suas ins-

talações sonoras. Como princípio de 

transmissão acústica, esta técnica 

baseia-se nos sons resultantes da in-

teração mútua de campos magnéticos. 

Esses campos surgem, por um lado, dos 

fios elétricos que atravessam os espaços, 

nos quais circulam os sons, e, por outro, 

dos auscultadores com bobinas mag-

néticas, que Kubisch desenvolveu. Este 

sistema, que a artista tem vindo cons-

tantemente a aperfeiçoar tanto técnica 

como artisticamente, foi o ponto de par-

tida de numerosas instalações sonoras 

realizadas em todo o mundo desde 1980.

A ideia básica destas instalações sono-

ras é fornecer ao espectador/ouvinte 

acesso a um espaço individual de tempo 

e movimento. As sequências sonoras/

musicais podem ser experimentadas 

em variações sempre novas depen-

dendo dos movimentos do ouvinte. O 

visitante torna-se um “mixer” que pode 

montar a sua peça individualmente e 

determinar o tempo para si mesmo.

Christina Kubisch
MÚSICA
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SET

“O Museu como Performance” é um eixo 

de programação do Museu de Serralves 

que sublinha a crescente importância 

da performance na arte contemporâ-

nea. Na sua 6ª edição afirma-se como 

plataforma dinâmica para uma geração 

atual de artistas cujo trabalho aponta 

para novos modelos performativos e 

propõe-se assim dar continuidade ao 

diálogo auspicioso e essencial que se 

trava entre o museu e o campo alargado 

da performance, para o qual Serralves 

tem contribuído de forma substancial 

ao longo dos anos.

 Apresentado durante dois dias, o pro-

grama integra obras recentes em 

diferentes espaços do Museu, Auditório, 

Casa e Parque de Serralves, em res-

posta ao contexto singular da sua 

arquitetura e natureza envolvente.

O Museu Como
Performance

6ª EDIÇÃO 
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“Valeska Gert Monument”, concebido e 

dirigido por Eszter Salamon e desen-

volvido em colaboração com a artista e 

performer Boglárka Börcsök e a desig-

ner de luz Sylvie Garot, opera através 

de uma coleção de atos performati-

vos relacionados com a vida e obra da 

artista alemã Valeska Gert. No início 

da década de 1920, Valeska Gert de-

senvolveu performances combinando 

teatro, dança, cinema, poesia e canto, 

numa mistura de expressão corrente 

à cena de cabaret de Berlim da época. 

Valeska Gert criou uma arte performá-

tica radical, experimentando o género, 

a raça, a identidade nacional e estéti-

ca. Apesar da sua audácia artística, 

intensidade provocativa e anárquica, a 

importância do papel de Valeska Gert na 

arte, na dança e na história da perfor-

mance foi ignorada por bastante tempo. 

A ênfase da série “Monument” de Eszter 

Salamon não pretende homenagear 

ou comemorar esta artista e a sua 

obra mas permitir-nos construir no-

vos relacionamentos com uma história 

esquecida. Propondo uma perspetiva 

alternativa sobre o mundo e inverten-

do a lógica que tão frequentemente 

recusa s alguns artistas o direito de 

serem integrados na historiografia da 

arte, Salamon torna novamente pal-

pável um sentimento de tempo em que 

cada espetador pode em simultâneo 

ver e rever os gestos dos que atuam 

na sua presença e conhecer as suas 

vozes e as suas palavras enquanto o 

tempo se vai acumulando.

Eszter Salamon
PERFORMANCE
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NOV

Maryanne Amacher foi uma artista sonora 

experimental que compôs música e criou 

instalações sonoras seguindo um interes-

se particular pela experiência e perceção 

dos sons em espaços específicos. Compôs 

para eletrónica, mas também para sons 

transmitidos desde cidades diferentes por 

linhas telefónicas. Colaboradora frequente 

da Merce Cunningham Company, apre-

sentou trabalhos em instituições como 

New Music America, Walker Art Center, 

The Kitchen e Museum of Contemporary 

Art de Chicago. 

Em 2002, Amacher apresentou “Supreme 

Connections”, uma peça criada especi-

ficamente para a Casa de Serralves e 

que constituiu um importante marco 

na programação da Fundação.

Após a sua morte em 2009, e durante os 

últimos 10 anos, o artista Robert The e o 

compositor Bill Dietz, amigos e colegas de 

Amacher, têm-se dedicado a organizar 

The Maryanne Amacher Archive, enten-

dendo que os materiais deste arquivo e 

revelação pública será a chave para pre-

servar a visão musical de Amacher.

Tributo a 
Maryanne Amacher

MÚSICA
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Eixo fulcral do seu plano estratégico, 

o programa editorial delineado pela 

Direção do Museu assume um pa-

pel instrumental na prossecução da 

missão da Fundação de Serralves no 

âmbito da formação e sensibilização 

de públicos para a arte e a cultura con-

temporâneas e do incentivo à reflexão 

crítica e plural sobre questões pre-

mentes da atualidade. 

Estimular a produção de conhecimen-

to sobre a criação contemporânea no 

domínio das artes visuais e perfor-

mativas e da arquitetura, promover o 

conhecimento e o estudo das coleções 

e dos arquivos à guarda da Fundação, 

contribuir para o debate contempo-

râneo em torno de questões centrais 

para a definição e as práticas do mu-

seu do século XXI são os objetivos 

específicos subjacentes ao programa 

de publicações proposto para 2020. 

Particularmente relevante na consecu-

ção destes objetivos é a publicação de 

catálogos que acompanham as mos-

tras programadas para Serralves, 

os quais possibilitam o alargamen-

to da experiência do visitante para 

além dos limites geográficos e tempo-

rais das exposições que documentam 
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e perpetuam a memória do progra-

ma expositivo do Museu. Os catálogos 

publicados por Serralves granjearam à 

instituição um prestígio consensual rei-

teradas vezes expresso por artistas e 

instituições artísticas de todo o mundo, 

sendo vários aqueles que, largos anos 

depois da sua publicação, permanecem 

como obra de referência na bibliogra-

fia sobre alguns dos mais consagrados 

nomes da cena artística internacional.

Pela importância que assumem na di-

vulgação da Coleção e na formação de 

públicos, as apresentações itinerantes 

da Coleção de Serralves, em articulação 

com as autarquias fundadoras cobrin-

do toda a geografia do País, continuarão 

a ser acompanhadas pela produção de 

brochuras, de distribuição gratuita. 

Na sequência de uma alargada reflexão 

em curso sobre a estratégia editorial 

da Direção do Museu, 2020 assistirá a 

uma renovação das publicações pro-

duzidas em torno da Coleção.
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 û ARTHUR JAFA

Arthur Jafa: A Series of Utterly 

Improbable Yet Extraordinary 

Renditions / Uma série de interpre-

tações absolutamente improváveis, 

ainda assim extraordinárias (with/

com Ming Smith, Frida Orupabo an-

d/e Missylanyus).

Por ocasião da apresentação em 

Serralves (em parceria com as 

Serpentine Galleries, Londres) da pri-

meira exposição do trabalho de Arthur 

Jafa em Portugal, Serralves produzi-

rá uma edição personalizada da versão 

abreviada (produzida pelo Moderna 

Museet, Estocolmo) do exaustivo 

catálogo editado pelas Serpentine 

Galleries em associação entre outros, 

com a Koenig Books, London. Um ensaio 

inédito da autoria de António Preto (in-

vestigador de cinema e diretor da Casa 

do Cinema Manoel de Oliveira) e uma 

seleção generosa de imagens das obras 

expostas e de imagens de arquivo vi-

rão juntar-se aos ensaios da autoria de 

John Akomfrah (que explora noções de 

estética ou experiência da negritude e o 

recurso do artista a arquivos e bancos 

de imagem), Tina Campt (que questiona 

o som das imagens e a frequência da fo-

tografia negra vernácula), Ernest Hardy 

(uma nova perspetiva sobre a obra Love 

Is The Message, The Message Is Death), 

Fred Moten (um escrito lírico intitulado 

“Existência topológica negra”); um texto 

de Jafa sobre Ming Smith, Frida Orupabo 

e Missy Lanyius (seus coconspiradores 

na exposição); e uma entrevista ao ar-

tista conduzida por Hans Ulrich Obrist. 

Catálogos de
Exposição
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 û KORAKRIT ARUNANONDCHAI

With history in a room filled with peo-

ple with funny names 5 / Com história 

numa sala cheia de gente com nomes 

esquisitos 5. 

Uma publicação de pequena dimen-

são documentará a apresentação em 

Serralves de um dos momentos da série 

"with history in a room filled with peo-

ple with funny names", que Korakrit 

Arunanondchai iniciou em 2013. O foco 

incidirá sobre o tema central da série: 

as relações mútuas entre os códigos 

do pensamento tradicional, o apelo do 

meio ambiente e os avanços da tecnolo-

gia na sua nativa Tailândia, dividida entre 

culturas locais, a identidade nacional e a 

exposição à globalização cultural.

 û YOKO ONO 

The Learning Garden of Freedom / O 

jardim-escola da liberdade 

A grande exposição em que Yoko Ono 

se apresentará pela primeira vez em 

Portugal será assinalada com uma 

publicação com idêntica ambição. 

Ensaístas convidados examinarão a 

multifacetada e pioneira produção de 

Ono — incluindo objetos, obras sobre 

papel, instalações, performances, re-

gistos áudio e filmes —, o seu pendor 

crítico, muitas vezes humorístico, o pa-

pel ativo que atribui ao observador (não 

raro diretamente interpelado e insta-

do a uma participação física ou mental 

da qual depende a completude da pró-

pria obra) e o seu impulso libertário. 

A relação da artista com a arquitetura 

em geral e o modo como interagirá com 

os espaços desenhados por Álvaro Siza 

serão objeto de particular atenção.

 û R.H. QUAYTMAN

The Sun does not move, Chapter 35 / O 

Sol não se mexe, Capítulo 35 

A dimensão literária do trabalho se-

rial de R.H. Quaytman, o cruzamento 

de técnicas de reprodução mecâni-

ca com tradições da arte conceptual, 

a adoção invariável de um mes-

mo suporte (painéis chanfrados de 

contraplacado), a gama restrita de 

formatos (oito, definidos segundo a 

regra de ouro) e de modos estilísti-

cos (serigrafia de base fotográfica, 

padrões óticos e óleos de peque-

nas dimensões) e sobretudo o modo 

como a artista repensa a possibili-

dade e o lugar da pintura nos nossos 

dias serão aspetos explorados por 

ensaístas convidados. Aos seus tex-

tos e a uma ampla seleção de imagens 

das obras, incluindo vistas de instala-

ção, juntar-se-á material de arquivo 

raramente visto.

 û LOUISE BOURGEOIS 

To Unravel a Torment / Desenvencilhar 

um tormento

Os cerca de trinta trabalhos maiores 

reunidos na exposição que esta pu-

blicação acompanha testemunham 

a natureza singular e híbrida do vas-

tíssimo legado de Louise Bourgeois 

(Paris,1911–2010, Nova Iorque) onde 

se cruzam o ficcional e o formal, o 

corpóreo e o abstrato, experiências 

pessoais e códigos da arte do século 

XX. Esculturas, desenhos, pinturas, 

gravuras, têxteis, instalações e escri-

tos configuram uma prática artística 

que nem por se apresentar como “um 

exorcismo” do tormento alimentado 

pelas recordações da infância, se con-

funde com um exercício narcísico. Ao 

seminal ensaio da historiadora da arte 

Briony Fer sobre a dimensão freudia-

na e proustiana da arte de Bourgeois a 

publicação acrescentará a perspetiva 

de um ensaísta português a convidar 

e dará a conhecer ao público portu-

guês passagens inéditas dos diários, 

anotados por Philip Larratt-Smith, de 

uma escritora prolífica. 

 û JOSÉ MARIA GUSMÃO E  

PEDRO PAIVA 

Por ocasião da primeira grande ex-

posição do trabalho desta premiada 

dupla de artistas portugueses numa 

instituição museológica do seu país, 

Serralves publicará uma monogra-

fia que documentará o seu percurso 

criativo até aos nossos dias. Ensaístas 

portugueses e estrangeiros refletirão 

sobre o lugar no panorama artístico 

contemporâneo dos filmes de Paiva 

& Gusmão que, combinando registo 

antropológico, drama ficcional e filme 

de pesquisa científica, se apresentam 

como uma investigação do insondável, 

uma forma de conhecimento esoté-

rico que se materializa em “ficções 

poéticas e filosóficas”.

 û NOVO BANCO REVELAÇÃO

Seguindo o novo formato adotado em 

2018, a 16ª edição do prémio NOVO 

BANCO Revelação será acompanha-

da por uma publicação cujo conteúdo 

ficará a cargo do/a vencedor/a do ga-

lardão, podendo assumir o formato 

de catálogo da exposição ou qual-

quer outro.
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 û CONVERSAS COM O ARQUIVO SIZA

O terceiro número desta série dará a 

conhecer novas perspetivas de leitura 

do arquivo doado pelo Arquiteto Álvaro 

Siza à Fundação de Serralves em 2015, 

suscitadas pelo diálogo que com ele 

estabelecerá um nome relevante da 

prática arquitetónica contemporânea.

Programação
de Arquitetura
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As exposições itinerantes da Coleção 

de Serralves continuarão a ser acom-

panhadas por brochuras de cariz 

pedagógico que incluem um ensaio in-

trodutório, imagens de algumas das 

obras em exposição e sugestões de 

leitura, música e cinema relacionadas 

com os temas das exposições. 

Serão produzidas de raiz novas brochu-

ras, que acompanham as exposições.

Brochuras das
Apresentações

Itinerantes
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A Fundação de Serralves entende como 

sua missão tornar-se um local de 

encontro público e de intercâmbio cul-

tural, disponibilizando conhecimento 

e informação de uma forma cativan-

te, simultaneamente personalizada e 

acessível a todos. 

A estratégia desenvolvida pela Fundação 

de Serralves no que respeita à ges-

tão da biblioteca e dos arquivos tem 

um papel central na orgânica da 

Instituição, onde se destaca a valo-

rização da pesquisa e investigação, e 

a relação com a comunidade artística 

nacional e estrangeira através de uma 

rede de cooperação e parcerias com 

Instituições congéneres.

Em 2020, a Biblioteca vai prosseguir 

com a aquisição especializada de pu-

blicações da área temática de estudo, 

a subscrição de publicações periódi-

cas e projetos de digitalização. Para 

além disso, irá proceder à organiza-

ção de um novo espaço físico dedicado 

aos arquivos de Manoel de Oliveira, do 

arquiteto Álvaro Siza e do arquiteto 

Carlos Castanheira.
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A Coleção de Livros e Edições da 

Fundação de Serralves, integrada na 

coleção do museu, vai prosseguir com a 

política de aquisições em sintonia com 

os critérios aplicados às aquisições 

para a coleção do museu, permitindo 

o estudo e apresentação do livro de 

artista, ao mesmo tempo que reflete 

sobre as novas possibilidades trazidas 

para a arte contemporânea por este 

meio artístico.

Livros e Edições
de Artista
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O Parque de Serralves, classificado 

como Monumento Nacional, cons-

titui uma obra-prima única na área 

dos jardins, pela integridade biológica, 

arquitetónica, cultural e patrimonial 

que representa.

A sua comunicação expressa-se atra-

vés das estações, pela diversidade de 

texturas, cores e formas, cuja singu-

laridade assenta em unidades únicas 

de paisagem em permanente cone-

xão - Jardins Formais que rodeiam 

a Casa, Mata e Quinta Agrícola – re-

sultando numa perfeita harmonia e 

estética únicas presentes num conjun-

to de espaços de caraterísticas formais 

e ecológicas distintas.

Considerado um elemento fundamen-

tal na estrutura ecológica da cidade do 

Porto, diferencia-se quer pela sua dimen-

são e diversidade de espaços, quer pela 

maturidade ecológica decorrente da lon-

gevidade e estabilidade do uso do solo, 

convidando os seus visitantes à obser-

vação, percepção e entendimento da sua 

diversidade de cenários, bem como vi-

vência da intemporalidade que evidencia.

As suas características, acompanhadas 

pela monitorização, gestão e manu-

tenção cuidada, proporcionam uma 

complexidade de habitats que tradu-

zem a diversidade do seu património 

arbóreo e arbustivo e na constituição 

de um porto de abrigo excecional para 

a biodiversidade animal. 

A sua flora é composta por vegetação 

nativa e exótica ornamental, um patri-

mónio com cerca de 8 000 exemplares 

de árvores e arbustos, dos quais vá-

rias árvores são consideradas notáveis 

pelo seu porte, idade ou raridade. Da 

vegetação autóctone existente fazem 

parte algumas espécies raras, como o 

teixo, espécies representativas da flora 

nacional tal como o azevinho e o pilritei-

ro e algumas espécies emblemáticas 

de carvalhos, o carvalho-alvarinho e o 

sobreiro. Destacam-se espécies alóc-

tones, de importante relevo na vida do 

Parque, como a sequoia e a sequoia-

-gigante, o tulipeiro-da-Virgínia, o 

cedro-do-Atlas e o cedro-do-Líbano, o 

castanheiro-da-Índia, os rododendros 

e as azáleas, as faias e o liquidâmbar. 

O Parque acolhe uma significativa diversi-

dade de espécies animais, que encontram 

aqui uma morada vitalícia ou que apenas 

nos visitam de passagem. Pica-paus, co-

rujas, musaranhos, morcegos, sapos e 

tritões, entre muitos outros, animam 

o espaço, intercalando-se no tempo 

diário e anual. Não esquecendo, a im-
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portância dos invertebrados que, pela 

diminuta dimensão, constituem inúme-

ras funções vitais nos espaços, dando 

mundos ao mundo de Serralves. O as-

sento agrícola de Serralves, conhecido 

como Quinta do Mata-Sete, situa-se 

na extremidade sul da propriedade e al-

berga diversos animais domésticos de 

raças protegidas autóctones, tais como 

o burro de Miranda e dos bovinos das 

raças Arouquesa, Barrosã, Marinhoa 

e Jarmelista, entre outras. O efetivo 

animal complementa assim, a repre-

sentação da paisagem rural de Entre 

Douro e Minho com características, 

peculiares como as vinhas em rama-

da, os prados e a bouça.

O valor intrínseco do Parque enquanto 

ecossistema é exponenciado pela sua ur-

banidade e popularidade entre diferentes 

públicos, revelando-se um veículo privi-

legiado na conexão com a Natureza, na 

vivência e partilha de experiências, bem 

como na transmissão de conhecimento.

Na perspetiva de valorizar e dignificar 

as suas particularidades, a Fundação 

de Serralves procurará, em 2020, dar 

continuidade à estratégia assumida, 

reforçando os objetivos específicos 

que dão corpo à monitorização per-

manente, gestão e manutenção do 

Parque de Serralves.

(Re)efetivar uma programação de ex-

celência, é o ponto de partida para 

aproximar e convidar a sociedade civil 

à participação ativa in loco, em parce-

ria com a equipa do Parque, nos novos 

projetos e desafios. 

Com a garantia da parceria de uma equipa 

integrada, serão promovidas atividades 

que valorizem e preservem o património 

natural e ecológico do Parque, firman-

do deste modo a relação visceral com a 

educação e a sua missão na sensibiliza-

ção e consciencialização de diferentes 

públicos para a importância do Parque 

numa perspetiva biológica, ambiental, 

paisagística e arquitetónica.
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Na sua VI edição, o “Há Luz no Parque” 

assume-se como uma oportunidade 

para conhecer o Parque de Serralves 

numa perspetiva dinâmica noturna. Nos 

meses de verão, o Parque é aberto ao 

público em horário noturno, convidan-

do os visitantes a experienciar desafios 

ambientais e culturais diferenciadores, 

tais como percursos de reconhecimen-

to dos diferentes espaços,  enfatizados 

pelo pormenor do jogo de luz na cria-

ção de diversificados cenários,  bem 

como uma oferta de visitas orienta-

das ao Parque que procuram realçar e 

evidenciar a convergência entre o pla-

no natural e artístico e, em simbiose, 

reforçar o património natural notável 

existente através de uma descoberta 

da vida que desperta à noite.

Há Luz no Parque
6ª EDIÇÃO 
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EXPOSIÇÃO

A Floresta

Serralves, em parceria com a Fundação 

“la Caixa” e o BPI, apresenta no espa-

ço da Quinta do Parque a exposição 

“A Floresta”.

As florestas constituem ecossistemas 

terrestres fundamentais para a sus-

tentabilidade global. 

Com a maior diversidade do mundo, 

conservam o património de milhares 

de milhões de anos de evolução.

A sua gestão responsável contribui 

para: redução de riscos decorrentes 

das alterações climáticas e pressão 

sobre as f lorestas naturais; for-

necimento de serviços ambientais 

determinantes à vida na Terra; cria-

ção de madeira industrial e f ibras 

destinadas a produtos tradicionais; 

soluções inovadoras em bio produ-

tos; interligação de ecossistemas 

fragmentados; retenção global de 

carbono; conservação da biodiver-

sidade, dos serviços ambientais e do 

bem estar dos seres vivos; controlo 

de cheias e secas; redução do risco 

de erosão e proteção de bacias hi-

drográficas; oferta de alimentos e 

energia renovável de suporte às ne-

cessidades humanas. 

Esta exposição convida-nos a conhe-

cer o complexo ecossistema chamado 

Floresta, numa viagem aos segredos 

que guardam e nos contam.
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As visitas orientadas ao Parque têm 

como objetivo dar a conhecer a sua 

integridade biológica, arquitetónica, 

cultural e patrimonial.

A enorme diversidade de fauna e flo-

ra presente, permite a exploração 

transversal de inúmeras temáticas, 

possibilitando múltiplas experiên-

cias de visitação. Ao longo do ano 

de 2020 propõem-se visitas ao 

património natural do Parque de 

Serralves, destacando-se os se-

guintes eixos temáticos:

 û As transformações sazonais que 

ocorrem durante o ano e que per-

mitem uma descoberta contínua do 

Parque e das suas características em 

constante dinâmica;

 û Conhecimento da génese do Parque 

de Serralves e das suas histórias;

 û Conhecimento das características e 

particularidades da flora e dos varia-

dos exemplares de árvores notáveis 

que residem no Parque;

 û Importância histórica, botânica e 

divulgação das diferentes espécies 

de camélias que existem Parque de 

Serralves;

 û Exploração do Parque através da 

perspetiva sensorial;

 û Descoberta dos micro habitats do 

Parque;

 û O Parque e as obras que acolhe – uma 

perspetiva paisagística.

Visitas temáticas
ao Parque



PROGRAMAÇÃO 117

A curiosidade sobre esta ciência milenar 

faz parte dos interesses de um gran-

de número de pessoas e de diferentes 

gerações, sendo o fascínio sobre o des-

conhecido muitas vezes o catalisador 

para o conhecimento. 

No ambiente noturno do Parque de 

Serralves e, com a colaboração do 

Centro de Astrofísica da Universidade 

do Porto/ Instituto de Astrofísica e 

Ciências do Espaço (Planetário do 

Porto - Centro Ciência Viva), as sessões 

de astronomia continuarão a parti-

cipar da programação de Serralves, 

constituindo excelentes oportuni-

dades de, através de equipamentos 

como os telescópios, visionarmos es-

trelas, planetas e outros astros sob 

orientação e coordenação de astró-

nomos especializados.

Astronomia
no Parque
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Em 2020 a equipa Parque dará conti-

nuidade à promoção dos Mercados 

Sazonais numa nova localização, oc-

tógono do portão da Marechal Gomes 

da Costa. Numa perspetiva de econo-

mia circular, procuramos aproximar o 

contacto direto entre o produtor lo-

cal e consumidor, contribuindo para 

a sensibilização para uma produção 

e consumo ambientalmente susten-

táveis. Os mercados realizam-se um 

domingo por estação do ano, enfa-

tizando deste modo os produtos da 

época, tais como fruta, hortícolas, er-

vas aromáticas, cogumelos frescos, 

queijos, infusões, enchidos, azeitonas, 

biscoitos, mel, pão artesanal, entre 

muitos outros produtos.

Mercados Sazonais
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Numa II edição, será realizado um novo 

desafio da atividade “Caça ao Ovo” no 

Parque de Serralves.  A iniciativa é 

oriunda de países como o Reino Unido 

e Estados Unidos da América, tendo 

como público-alvo as famílias, adap-

tada à realidade cultural e biológica 

do Parque. O desafio centra-se numa 

“caça ao tesouro”, ovos de chocola-

te, firmando a Páscoa, que terá como 

dinâmica a participação num peddy-

-paper de exploração e descoberta da 

biodiversidade e história do Parque.

Caça ao Ovo
2ª EDIÇÃO 
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Através da exploração macro da observa-

ção, conhecer e interpretar os “espaços 

dentro do espaço” reveladores de mu-

dança, metamorfose e transformação, 

que caracterizam os elementos naturais 

do Parque é o desafio.

Com recurso à técnica cinematográfi-

ca Time-lapse, será dada continuidade 

ao desenvolvimento de um conjunto de 

ensaios e experiências, que pela cap-

tação fotográfica do fotógrafo Jorge 

Sarmento, nos têm dado a conhecer as 

singularidades e pormenores de dife-

rentes ciclos de vida da biodiversidade 

presente no Parque de Serralves.  

Zoom ao Parque
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Mercado de Natal

05 - 06 DEZ

No primeiro fim de semana de dezem-

bro o Parque de Serralves recebe o 

Mercado de Natal.

O Mercado de Natal de Serralves distin-

gue-se por, no mesmo espaço, oferecer 

ao público acesso a uma seleção de 

produtos sustentáveis, ecológicos, 

biológicos, de design premiado, artís-

ticos e artesanais, privilegiando o que 

de melhor se faz em Portugal. Esta ini-

ciativa procura promover o design e 

produção nacional e, em simultâneo, 

contribuir para a sensibilização para 

um estilo de vida mais sustentável.

Este ano o Mercado recebe pela segunda 

vez marcas e designers portugueses 

emergentes e produtores de alimen-

tos biológicos.

No mercado de Natal os visitantes po-

dem encontrar presentes criativos, 

descobrir as últimas novidades do 

design e participar em workshops e 

atividades para toda a família.  
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A conservação do Parque de Serralves 

é fundamental quer para o trabalho 

diário de manutenção, quer para a 

gestão e planeamento anual das suas 

atividades. É através de uma gestão 

sustentada que se consegue preser-

var a história e a integridade da última 

quinta de recreio construída no Porto, 

na década de 1930. 

Em 2020, sob uma monitorização con-

tínua será novamente promovido e 

destacado o foco no desenvolvimento 

dos trabalhos realizados nos últimos 

anos, que incidem na recuperação do 

coberto vegetal e preservação de vá-

rios elementos construídos
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Património Vegetal

A vegetação é sem dúvida o aspeto 

que confere estrutura e integridade 

ao Parque de Serralves, sendo a sua 

conservação a prioridade no âmbi-

to da manutenção e gestão diária. Ao 

nível do estrato arbóreo, os traba-

lhos de arboricultura desenvolvidos 

continuarão a ser alvo de atenção pe-

riódica, perspetivando-se uma nova 

intervenção geral na Alameda dos 

Liquidâmbares. A recuperação do 

Roseiral será igualmente um processo 

em continuidade, com destaque para 

as adubações do solo e a substituição 

de buxo. A mata do TreeTop Walk será 

simultaneamente alvo de plantações 

com vista à promoção da diversida-

de arbórea e em especial arbustiva. 
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Património Construído 
e Infraestruturas 

Ao nível das estruturas construídas, 

reforça-se a continuidade no de-

senvolvimento da recuperação dos 

caminhos de acesso presentes no 

Parque, sendo que a área da Quinta 

se destacará pela intervenção no âm-

bito do Projeto Olhares Inclusivos que 

assenta na adaptação e reestrutu-

ração das infraestruturas da horta 

passíveis de utilização por parte de 

pessoas com deficiência e ou incapa-

cidade. Ao nível dos sistemas de rega, 

reforça-se a importância da capacita-

ção de determinadas zonas do Parque, 

com a implementação do sistema de 

rega inteligente na promoção da ges-

tão sustentável do recurso água, bem 

como a respetiva autonomia que o 

mesmo assume. 
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A cada ano que passa são procuradas 

novas formas de valorizar o Parque 

de Serralves e todo o património que 

aqui é encontrado. Esta valorização 

é atingida através de uma melhoria 

constante aos mais diversos níveis 

de intervenção. 

Em 2020 será dada continuidade à re-

cuperação do Roseiral que se encontra 

agora pronto para ser replantado. Serão 

também realizadas grandes interven-

ções, como a recuperação da Casa das 

Ferramentas que se transformará num 

Edifício de apoio à equipa de jardinei-

ros do Parque, com todas as valências 

necessárias ao bom desempenho da 

função. Será ainda dada continuidade 

à recuperação de caminhos e redes de 

rega e iluminação do Parque.
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A Fundação de Serralves inaugurou 

em 2019 um novo percurso, num ní-

vel elevado face ao solo, junto à copa 

das árvores, que permite uma expe-

riência impactante de observação e 

estudo da biodiversidade. 

A implementação deste projeto, conce-

bido pelo Arquiteto Carlos Castanheira 

em colaboração com o Arquiteto 

Álvaro Siza Vieira, assume um forte 

impacte ao nível da sensibilização am-

biental e do respeito pela conservação 

e preservação da Natureza. 

A interpretação científica do percurso foi 

realizada pela equipa de especialistas 

que integram a Floradata em parceria 

com o Serviço Educativo, no âmbito da 

promoção da conservação da biodiver-

sidade do Parque de Serralves.

Treetop Walk
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O valor intrínseco do Parque de Serralves 

enquanto ecossistema é exponenciado 

pela sua urbanidade e singularidade en-

tre diferentes públicos, revelando-se 

um veículo privilegiado de conexão com 

a Natureza, de transmissão de conhe-

cimento e de partilha de experiências.

Constituindo o mesmo uma importante 

componente da estrutura ecológi-

ca da cidade do Porto e a Quinta do 

Mata-Sete um dos espaços mais pe-

culiares da propriedade, foi concebido 

um projeto integrado de valorização 

deste inestimável património natural, 

tendo como particular enfoque a sua 

vertente agrícola, em contexto urba-

no – Quinta Pedagógica de Serralves.

Na Quinta encontram-se os animais 

domésticos de raças protegidas 

com caráter autóctone, como o bur-

ro de Miranda e os bovinos das raças 

Arouquesa, Barrosã, Marinhoa e 

Jarmalista ou os ovinos da raça 

Bordaleira de Entre Douro e Minho. 

Com vista à obtenção de condições que 

permitam a intervenção no centro de 

acolhimento e de apoio ao visitante, em 

estruturas de observação e de relação 

com a Natureza, na sinalética inter-

pretativa e nos espaços destinados a 

atividades educativas, bem como na 

dinamização de atividades promoto-

ras de inovação social e inclusiva, quer 

no âmbito do combate à iliteracia cien-

tífica quer na dotação do espaço de 

melhores condições de acesso e par-

ticipação nas atividades por parte de 

públicos com deficiência e ou inca-

pacidade, estão a ser desenvolvidos 

projetos com o apoio da Estrutura 

de Missão Portugal Inovação Social 

(com o Programa Operacional do 

Capital Humano e com o Programa 

Operacional Inclusão Social e 

Emprego) e do Turismo de Portugal 

(Linha Turismo Acessível). 

Nesta perspetiva, está em curso a adap-

tação das hortas pedagógicas para 

público com deficiência e ou incapa-

cidade, a regularização de caminhos 

e aquisição de equipamento de apoio 

à mobilidade universal, bem como a 

construção de um charco.

Quinta Urbana
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No enquadramento do Programa de 

Parcerias para o Impacto e numa 

perspetiva de conceção de soluções 

educativas, sociais e culturais de in-

clusão das pessoas com deficiência 

e ou incapacidade, a Fundação de 

Serralves assume a adaptação e oti-

mização significativa do espaço Horta 

Pedagógica do Parque. Sendo este es-

paço um laboratório vivo das práticas 

educativas e receção de diferentes 

públicos, o projeto integra os requisi-

tos de natureza transversal à inclusão 

– nomeadamente a acessibilidade - in-

dispensáveis para uma fruição plena 

por todos, destacando-se a eliminação 

de barreiras físicas e a disponibiliza-

ção de meios e equipamentos de apoio 

à mobilidade e locomoção de pessoas 

com limitações no espaço referido, 

bem como a construção de novos equi-

pamentos que potenciem as práticas 

educativas, a monitorização e expe-

rienciação continuada da Horta.

Horta
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O grupo dos insetos representa um 

dos maiores grupos de animais pre-

sentes na Terra, desempenhando um 

papel fundamental no equilíbrio bioló-

gico dos ecossistemas. Num contexto 

urbano procuramos a manutenção e 

promoção da biodiversidade da Horta 

e Jardim das Aromáticas, promo-

vendo espaços ideais de alojamento 

para insetos, evitando deste modo 

a sua mitigação, e contribuindo para 

que durante todo o ano os insetos se 

consigam alimentar, abrigar e repro-

duzir. Deste modo, será assegurada 

a existência de diferentes ciclos de 

vida e garantida a diversidade de pro-

dutos e ou espécies sem utilização 

de substâncias químicas. Os dois ho-

téis para insetos serão construídos 

com materiais excedentes do Parque 

e funcionarão como um abrigo para 

todo o tipo de insetos, particularmen-

te importantes no inverno, enquanto 

acolhimento, e na primavera e verão 

assegurarão o seu papel fundamental 

enquanto polinizadores. Outra parti-

cularidade centra-se no facto de que 

promovendo a reprodução de insetos 

como as borboletas, joaninhas e be-

souros, sendo estes predadores de 

outros, estaremos a proteger a Horta 

e o Jardim das Aromáticas de outros 

insetos e ou de animais indesejáveis. 

Alojamento local
para insetos
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Assumir o legado de Manoel de Oliveira 

é, para a Casa do Cinema, continuar a 

pensar o lugar das imagens em movi-

mento no espectro alargado da arte 

contemporânea e dos olhares críticos 

sobre os problemas do nosso tempo. 

Se nos escassos seis primeiros meses 

que decorreram desde a sua abertura 

ao público, em junho de 2019, já foi pos-

sível ter uma antevisão do programa 

ambicioso com que a Casa do Cinema 

vem reforçar a aposta de Serralves 

no domínio das artes cinemáticas, a 

programação para 2020 confirma esse 

desígnio. Firmando o compromisso de 

promover o diálogo entre diferentes 

entendimentos do cinema e o confron-

to entre as artes, estabelecendo, ao 

mesmo tempo, pontes com as inquie-

tações políticas e sociais que marcam 

a atualidade, a Casa do Cinema propõe 

no próximo ano um vasto conjunto de 

atividades, entre exposições, ciclos de 

cinema, conferências, edições e pro-

gramas educativos.

Para além da exposição permanente, 

onde se proporcionam, de uma forma 

interativa e dinâmica, olhares per-

manentemente renovados sobre a 

obra de Manoel de Oliveira, a Casa do 
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Cinema apresentará igualmente três 

exposições temporárias centradas no 

vídeo, na fotografia e nas contamina-

ções entre o cinema, a televisão e os 

meios de difusão em massa.

A primeira destas exposições, concebi-

da em parceria com o Museu, mostrará 

pela primeira vez em Portugal o tra-

balho do artista norte-americano 

Arthur Jafa.  Interessando-se pelas 

condições históricas e contemporâ-

neas da cultura visual afro-americana, 

Jafa tem desenvolvido um trabalho 

multifacetado sobre a montagem, o 

ritmo e a análise iconográfica e ico-

nológica de imagens vídeo retiradas, 

muitas vezes do YouTube, como acon-

tece na peça Love is the Message, The 

Message is Death, que será exposta 

na Casa do Cinema. Paralelamente 

à exposição, o ciclo de cinema “Black 

Visual Intonation” parte da noção 

forjada pelo artista para descrever o 

modo como manipula as imagens fo-

tográficas e vídeo para sublinhar as 

subtilezas da expressão, da emoção 

e do movimento, alargando a reflexão 

a um conjunto de filmes que, de dife-

rentes maneiras, têm afinidades com 

o seu trabalho. 

A segunda exposição temporária do 

próximo ano dará a ver uma faceta 

desconhecida – senão mesmo ignora-

da – do trabalho de Manoel de Oliveira, 

mais concretamente, as experiências 

fotográficas que realizou entre as 

décadas de 1930 e 1940. Conquanto 

apenas uma parcela muito residual 

destas imagens tenha sido publica-

mente apresentada à época, e muito 

embora também o realizador tenha 

rapidamente abandonado esta via, a 

verdade é que a relação destas ex-

periências em fotografia com a sua 

produção fílmica está totalmente por 

avaliar. Complementando a exposição 

com a edição de um catálogo e com 

um ciclo de cinema, Manoel de Oliveira 

Fotógrafo permitirá, decorridos mais 

de setenta anos, trazer novamente à 

luz estas imagens esquecidas. 

O programa de exposições da Casa 

do Cinema para 2020 encerrar-se-á 

com uma mostra de Alexander Kluge. 

Nesta que será a primeira exposição 

do muito respeitado cineasta ale-

mão em Portugal serão apresentadas 
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obras inéditas, especialmente conce-

bidas para Serralves, com base nas 

quais procurará formular (ou reformu-

lar) uma questão que atravessa toda a 

sua vastíssima produção cinematográ-

fica: o que é, ainda, o cinema político? A 

acompanhar a exposição terá lugar uma 

grande retrospetiva da sua obra e será, 

ainda, publicado um volume que reunirá 

ensaios inéditos sobre o seu trabalho 

multifacetado, contando igualmente 

com o contributo de Kluge que, além 

de realizador, é hoje um dos mais origi-

nais pensadores da história recente e 

autor de uma ampla produção teórica. 

No que toca à programação de cinema, 

além de mantermos a aposta na progra-

mação regular, nomeadamente, com os 

ecléticos Domingos na Casa do Cinema, 

termos este ano uma grande variedade 

de ciclos que multiplicam os ângulos de 

abordagem sobre a produção cinema-

tográfica contemporânea. O primeiro 

destaque vai para o programa Fast & 

Furious, que coloca o foco na curta me-

tragem e na grande heterogeneidade de 

experiências que justificam a vitalidade 

deste formato. Teremos, igualmen-

te, o regresso do Fim de Semana da 

Animação, que perscruta, desta vez 

numa perspetiva histórica, uma das ver-

tentes mais criativas das imagens em 

movimento, bem como a segunda edição 

da rúbrica Estetoscópio, orientada para 

uma ótica de cruzamento entre a esté-

tica, a política e a sociologia, que incidirá, 

este ano, nos problemas da ecologia so-

cial, da sustentabilidade e do impacto da 

globalização sobre o ambiente.

A reflexão continuará a ocupar um lu-

gar central nas atividades da Casa 

do Cinema. Aliando a prática à teoria, 

apresentaremos um amplo conjunto 

de conferências, dirigidas a todos os 

públicos. Pensadas em diálogo com as 

exposições e com toda a restante pro-

gramação, as conferências confirmam 

a educação como uma das linhas estra-

tégicas da Casa do Cinema, num ano em 

que damos continuidade a uma intensa 

atividade editorial e propomos, também, 

uma estimulante oferta de programas 

educativos especificamente delineados 

para diferentes faixas etárias. 



PANORAMA 143

De portas abertas, o propósito da Casa 

do Cinema Manoel de Oliveira é de con-

tinuar a abrir portas para a infindável 

diversidade de propostas que caracte-

riza o cinema do nosso tempo. E, claro, 

continuar a pensar a presença, cada 

vez maior e com recurso a um número 

crescente de suportes, meios e canais, 

das imagens em movimento na atua-

lidade, bem como os desafios que se 

colocam à apresentação dessas ima-

gens em contexto museológico. Pensar 

coletivamente estas questões é abrir 

pistas para a compreensão do mundo 

de hoje, portas para o futuro

Esta exposição apresenta duas aborda-

gens distintas do cinema de Manoel de 

Oliveira. Um videowall interativo propõe 

um percurso através da globalidade 

da obra do realizador. Organizados 

numa cronologia que é, por si só, re-

presentativa do modo como esta obra 

evolui ao longo de mais de oito déca-

das de trabalho, são apresentados 

diferentes núcleos de documentação 

relacionados com cada um dos títulos 

da filmografia de Oliveira. A par des-

tes materiais, expõe-se ainda uma 

criteriosa seleção de prémios, de-

monstrativos do modo como a obra de 

Manoel de Oliveira foi sendo interna-

cionalmente recebida e aclamada pelos 

principais festivais de cinema.   

Num segundo dispositivo, composto 

por cinco projeções simultâneas e sin-

cronizadas, testam-se possibilidades 

de apresentação de materiais cinema-

tográficos em contexto expositivo. A 

espacialização das imagens promove 

um confronto analítico entre planos 

e sequências, explorando aproxima-

ções, ressonâncias e contrastes que 

explicitam algumas das particulari-

dades formais do cinema de Manoel 

de Oliveira.

Sendo permanente, esta exposição é, 

também, uma exposição dinâmica. 

Além de funcionar como um reposi-

tório das atividades desenvolvidas pela 

Casa do Cinema em torno da obra de 

Manoel de Oliveira, a exposição será 

permanentemente renovada e recon-

figurada, disponibilizando múltiplas 

visões do cinema do realizador.        



 CASA DO CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA144



EXPOSIÇÕES 145

 CASA DO CINEMA
MANOEL DE OLIVEIRA

EXPOSIÇÕES  
 



 CASA DO CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA146

Esta exposição apresenta duas aborda-

gens distintas do cinema de Manoel de 

Oliveira. Um videowall interativo propõe 

um percurso através da globalidade 

da obra do realizador. Organizados 

numa cronologia que é, por si só, re-

presentativa do modo como esta obra 

evolui ao longo de mais de oito déca-

das de trabalho, são apresentados 

diferentes núcleos de documentação 

relacionados com cada um dos títulos 

da filmografia de Oliveira. A par des-

tes materiais, expõe-se ainda uma 

criteriosa seleção de prémios, de-

monstrativos do modo como a obra de 

Manoel de Oliveira foi sendo interna-

cionalmente recebida e aclamada pelos 

principais festivais de cinema.   

Num segundo dispositivo, composto 

por cinco projeções simultâneas e 

sincronizadas, testam-se possibili-

dades de apresentação de materiais 

cinematográficos em contexto expo-

sitivo. A espacialização das imagens 

promove um confronto analítico en-

tre planos e sequências, explorando 

aproximações, ressonâncias e con-

trastes que explicitam algumas das 

particularidades formais do cinema 

de Manoel de Oliveira.

Sendo permanente, esta exposição é, 

também, uma exposição dinâmica. 

Além de funcionar como um reposi-

tório das atividades desenvolvidas pela 

Casa do Cinema em torno da obra de 

Manoel de Oliveira, a exposição será 

permanentemente renovada e recon-

figurada, disponibilizando múltiplas 

visões do cinema do realizador.    

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

Manoel de Oliveira
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FEV – JUN

Poucos dias após as eleições presiden-

ciais norte-americanas de 2016, Arthur 

Jafa (Tupelo, Mississippi, 1960) estreava 

em Nova Iorque “Love is the Message, 

the Message is Death”, para comoção 

geral. Um vídeo de 7 minutos de duração 

onde diferentes materiais fílmicos e vi-

deográficos são recombinados ao som 

da canção “Ultralight Beam” de Kanye 

West, tema que cruza sonoridades 

do gospel e do hip-hop, num ambien-

te totalmente escurecido. Excertos de 

reportagens televisivas, vídeos musi-

cais, imagens de arquivo e de câmaras 

de vigilância, excertos de cinema e fil-

mes familiares do próprio artista são 

convertidos numa radiografia con-

temporânea da negritude nos Estados 

Unidos da América, através da qual 

Jafa nos revela a violência e o racismo 

interiorizados de uma sociedade pro-

fundamente desigual. Entre Beyoncé, 

Martin Luther King, Barack Obama e um 

enorme sol abrasador, esta é uma ex-

periência catártica que, nas palavras do 

artista, nos convida “a refletir sobre as 

dimensões existenciais, políticas e espi-

rituais que nos definem enquanto povo”.

Nesta que será a primeira exposição de 

Arthur Jafa em Portugal, a exibição de 

“Love is the Message, the Message is 

Death” na Casa do Cinema, organiza-

da em parceria com o Museu de Arte 

Contemporânea, constitui um prolon-

gamento fundamental da exposição 

que será apresentada no Museu.

Arthur Jafa 
LOVE IS THE MESSAGE, 

THE MESSAGE IS DEATH



 CASA DO CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA148

JUN – OUT

Entre as décadas 1930 e 1940 Manoel 

de Oliveira desenvolveu, paralelamen-

te ao cinema, um crescente interesse 

pela fotografia. Não sendo, certamen-

te, alheia à colaboração com António 

Mendes, fotógrafo amador que asse-

gurou a cinematografia de todos os 

filmes entre Douro, Faina Fluvial (1931) 

e Aniki Bóbó (1942), esta passagem de 

Oliveira pela imagem estática é uma 

etapa determinante do seu percurso 

como cineasta, seja para compreen-

der melhor o modo como a partir de 

O Pintor e a Cidade (1956) – e até ao 

documentário O Pão (1966) – o reali-

zador passa a assegurar a direção de 

fotografia dos seus próprios filmes, ou 

para contextualizar, numa perspetiva 

mais ampla, o rigor de composição e 

enquadramento que, de uma manei-

ra geral, carateriza toda a sua obra.

Paisagens, objetos encenados como na-

turezas mortas, vistas rurais e urbanas, 

pormenores de arquitetura, máquinas, 

efeitos de luz, reflexos e contrastes são 

alguns dos motivos mais frequentes 

das fotografias de Manoel de Oliveira. 

Embora uma ínfima parte destas ima-

gens tenha sido exposta no Salão 

Internacional de Arte Fotográfica, 

entre 1939 e 1945, o grosso da produ-

ção fotográfica do realizador nunca foi 

publicamente apresentada. Esta ex-

posição permitirá, por isso, descobrir 

uma faceta totalmente desconhecida 

de Manoel de Oliveira fotógrafo.  

Manoel de Oliveira
Fotógrafo
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NOV – DEZ 

Cineasta, escritor e filósofo alemão, 

Alexander Kluge (Halberstadt, 1932) 

é um dos autores mais respeitados e 

prolixos do cinema contemporâneo. 

Com uma obra que se desdobra entre 

o cinema, a televisão e a produção lite-

rária, especialmente na área do ensaio 

e do conto, Kluge é um dos autores que, 

mais intensamente, tem trabalhado no 

cruzamento de campos disciplinares 

e no questionamento das imagens na 

era da sua reprodutibilidade técnica. 

Próximo da escola de Frankfurt e amigo 

pessoal de Theodor Adorno, foi através 

deste que conheceu o cineasta Fritz 

Lang e se aproximou do cinema. É um 

dos cineastas que, em 1962, assina o 

Manifesto de Oberhausen, documen-

to que inaugura o Novo Cinema Alemão, 

sendo o seu percurso fortemente mar-

cado pela reinvenção de outras formas 

de fazer cinema e televisão, nos antípo-

das dos modelos comerciais.

Interessando-se pelos revezes his-

tóricos, sociais e ideológicos que 

marcaram o século XX, toda a obra 

de Kluge é marcadamente ensaística 

e política. Nesta que será a sua primei-

ra exposição em Portugal, Alexander 

Kluge apresentará uma instala-

ção especificamente concebida para 

Serralves, onde fará um balanço so-

bre o modo como o seu trabalho foi, 

ao longo dos últimos sessenta anos, 

dialogando com a atualidade histórica, 

refletindo igualmente acerca da manei-

ra como podemos entender (ainda) o 

alcance de um cinema político.

Alexander Kluge
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FEV – JUN

Ciclo de cinema centrado na noção de 

“black visual intonation”, forjada por 

Arthur Jafa para descrever a vibra-

ção específica das manifestações 

culturais da negritude nos Estados 

Unidos da América. Este programa 

compreende a apresentação de toda 

a obra fílmica do artista, posta em diá-

logo com outros filmes que abordam 

temáticas afins. 

PROGRAMA PARALELO À EXPOSIÇÃO ARTHUR JAFA

Black Visual 
Intonation
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MAI

Esta programação propõe uma 

panorâmica pelo melhor da curta me-

tragem, apresentando uma seleção 

criteriosa de filmes representativos 

da grande heterogeneidade e fulgor 

deste formato. A curta metragem 

tem-se afirmado como um espaço 

de liberdade e como um laboratório 

de experimentação onde se recupe-

ra a fúria criativa do cinema primitivo. 

Recuando ao espírito explorató-

rio da infância do cinema, período 

em que os filmes de curta duração 

eram a regra, é no domínio da cur-

ta metragem que se tem produzido 

alguns dos objetos fílmicos mais in-

classificáveis – todos os géneros 

e protocolos documentais ou fic-

cionais confundidos – e ensaiado 

muitas das estratégias formais e 

discursivas que caraterizam o ci-

nema contemporâneo. Formato 

polimórfico por natureza, a curta 

metragem tem, por isso, desen-

volvido uma linguagem própria na 

interseção de diferentes discipli-

nas artísticas. Lançando um olhar 

transversal sobre obras de realiza-

dores consagrados ou emergentes, 

é esta disparidade de objetos, de 

abordagens e de atitudes que aqui 

estará em foco.  

FOCO NA CURTA-METRAGEM

Fast & Furious
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JUL

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira 

apresentará, em Julho, um ciclo de 

cinema ao ar livre com uma progra-

mação que propõe tratar variações 

sobre um tema, perseguindo diferen-

tes possibilidades de entendimento e 

de representação da fuga no cinema. 

Seja numa abordagem do escapismo 

sob um prisma ficcional ou narrativo – 

evasão de um espaço, fuga à realidade 

ou recusa de um destino trágico –, seja, 

privilegiando o sentido estético, enquan-

to rotura com os preceitos formais do 

cânone, muitas são, por isso, as hipó-

teses de fuga e de declinação do tema. 

Abrindo-se às perspetivas do Parque 

de Serralves (que, nesta altura, estará 

iluminado e acessível ao público em ho-

rário noturno, com a iniciativa “Há Luz 

no Parque”) e, claro, antecipando a par-

tida para férias –, o programa “Ponto de 

Fuga” abre-se, também ele, para um ci-

nema que sai da sala de cinema. 

CINEMA AO AR LIVRE

Ponto de Fuga
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PROGRAMA PARALELO À EXPOSIÇÃO MANOEL DE OLIVEIRA FOTÓGRAFO

Cinema e Fotografia

SET – OUT 

Em paralelo à exposição Manoel de Oliveira 

Fotógrafo, a Casa do Cinema apresenta-

rá um ciclo de cinema que reflete sobre as 

relações tão tensas quanto profícuas en-

tre o cinema e a fotografia. Se, do ponto 

de vista técnico, as duas artes partilham 

uma mesma origem fotográfica, ambas 

partilham também uma história de sepa-

rações de águas entre a imagem estática 

e a imagem em movimento, diálogos entre 

possibilidades narrativas e o congelamen-

to e fixação de um momento específico, 

aproximações e confrontos de toda a or-

dem através dos quais foram afirmando 

especificidades e contaminações. Este 

ciclo propõe, assim, voltar a olhar para 

esta história a partir do ponto do pre-

sente e, portanto, de uma época em que, 

numa acelerada transição do analógico 

para o digital, a proliferação das imagens 

– de todo o tipo de imagens – pelos mais 

variados suportes, dispositivos e meios 

tecnológicos obriga a redefinir a relação 

fotográfica com o realidade, a repensar 

o estatuto da imagem e a questionar a 

própria ontologia do real.
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OUT

Estetoscópio é uma linha de pro-

gramação anual onde procuramos 

auscultar um cinema que, no cruza-

mento com a estética, a política e a 

sociologia, se confronta com os dile-

mas do presente. Um cinema que não 

se limita a ser um observatório das 

contradições do nosso tempo, mas 

que participa ativamente na discus-

são crítica da atualidade.

Na sequência da edição anterior que 

teve por título “Um lugar sobre a 

terra: o cinema da hospitalidade”, 

programa com curadoria de Nicole 

Brenez (programadora de cine-

ma de vanguarda da Cinemateca 

Francesa), onde foram tratadas 

questões relacionadas com as mi-

grações, refugiados e desalojados, 

a segunda edição de Estetoscópio 

centrar-se-á nos problemas da 

ecologia social, da sustentabili-

dade e do impacto da globalização 

sobre o ambiente. Neste ciclo pro-

curar-se-á sondar o modo como 

estes problemas, que se desdo-

bram numa miríade de noções como 

ecossocialismo, alter-globalização, 

consumismo ético ou ecosofia, têm 

vindo a ser tratados no documen-

tário contemporâneo.

ESTETOSCÓPIO

Ecologia Social
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NOV

Dos primórdios do cinematógrafo à 

atualidade, a animação tem sido ter-

ritório fértil para a experimentação 

visual e a inventividade formal no 

campo das imagens em movimen-

to. Destabilizando as fronteiras 

entre realidade e imaginário, apro-

fundando zonas de tensão entre a 

figuração e a abstração, conjugando 

técnicas tradicionais e imagens de 

síntese, concebendo universos fic-

cionais que refletem poeticamente 

sobre as mais variadas questões ou 

subvertem ironicamente todos os ti-

pos de referencialidade, o cinema de 

animação tem, na sua inegável diver-

sidade, afirmado uma surpreendente 

vitalidade criativa. 

Na sequência da edição de 2019 do Fim 

de Semana da Animação, em que foram 

apresentadas as retrospetivas de dois 

dos mais jovens e premiados criadores 

do cinema de animação contemporâ-

neo, o programa de 2020 focar-se-á 

numa aproximação historicista ao uni-

verso da animação. 

Fim de semana 
de Animação
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NOV – DEZ  

Com uma vastíssima obra, inicia-

da nos anos 1960, Alexander Kluge 

realizou mais de duas centenas 

de filmes e programas televisivos. 

Procurando contaminações entre 

estes diferentes meios de difusão, 

testando os seus limites no que 

toca a categorias e classificações, 

Kluge é um dos pais do Novo Cinema 

Alemão. Os seus filmes foram ga-

lardoados nos mais importantes 

festivais europeus, como Cannes, 

Veneza (onde recebeu o Leão de 

Ouro em 1968 e o prémio carreira 

em 1982) ou Berlim. Em 1987 funda a 

DCTP, estrutura dedicada à produ-

ção de documentários televisivos. 

Kluge assina uma obra marcada-

mente ensaística e política onde a 

montagem, os grafismos e o tex-

to são ferramentas maiores para 

descrever e compreender o mun-

do e a sua história.

A grande retrospetiva que ago-

ra apresentaremos em Serralves 

percorre toda a produção cine-

matográfica de Alexander Kluge, 

propondo uma revisão global do 

seu trabalho com particular enfase 

nos filmes mais recentes, muitos 

deles nunca antes apresentados 

em Portugal.

PROGRAMA PARALELO À EXPOSIÇÃO ALEXANDER KLUGE

Retrospetiva 
Alexander Kluge
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Com projeções semanais todos dos 

Domingos às 18h00, dirigidas a to-

dos os públicos, a Casa do Cinema 

Manoel de Oliveira apresenta ma 

programação organizada em quatro 

eixos temáticos. Pensados em articu-

lação com as exposições temporárias 

e, respondendo a diferentes critérios 

(temporais, geográficos, estéticos, 

de género) estes eixos estruturam 

as linhas da programação regular da 

Casa do Cinema. Da revisão crítica da 

história do cinema à visão panorâmi-

ca de filmografias, entre nós, menos 

acessíveis, esta programação abre 

pistas sobre a produção cinemato-

gráfica contemporânea. 

CICLOS

 û HISTÓRIAS DO CINEMA

1.º DOMINGO DE CADA MÊS

Este ciclo propõe um olhar retrospetivo 

sobre a história do cinema apresen-

tando uma série de filmes que, por 

razões diversas, podem ser vistos 

como marcos, derivações ou pontos 

de clivagem dessa narrativa que é a 

PROGRAMAÇÃO REGULAR

Domingos na
Casa do Cinema
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história. Compreendendo o universo 

de filmes que integram o imaginário ci-

nematográfico de Manoel de Oliveira 

(filmes da sua eleição, que o influen-

ciaram ou com os quais entrou em 

diálogo), esta programação promove, 

igualmente, aproximações às expo-

sições temporárias, nomeadamente 

as tensões entre palavra e imagem 

no cinema (até fevereiro), a descons-

trução de estereótipos raciais (entre 

março e junho), a relação entre cine-

ma e fotografia (de julho a outubro) e 

o questionamento acerca do que pode 

entender-se hoje por cinema político 

(a partir de novembro).

 û PLANISFÉRIO 

2.º DOMINGO DE CADA MÊS

Este núcleo de programação cen-

trar-se-á em filmes originários de 

geografias cinematográficas menos 

conhecidas tendo por objetivo pro-

porcionar a descoberta de filmografias 

que, habitualmente, não são acessí-

veis nos circuitos normais de exibição. 

Trata-se, por isso, de conduzir uma via-

gem através dos cinemas do mundo e, 

como tal, através de pontos de vista 

diferenciados sobre as múltiplas rea-

lidades que constituem o nosso tempo. 

 û A CRISE DA FICÇÃO OU A FICÇÃO 

DA CRISE?

3.º DOMINGO DE CADA MÊS

Se o presente está, por definição, sem-

pre em crise, a ficção cinematográfica 

não parece está-lo menos. Depois dos 

gloriosos anos 1950 e do apogeu do 

cinema clássico de Hollywood, o ter-

ritório da ficção é hoje crescentemente 

preenchido pela produção televisiva 

e pela difusão de séries americanas 

à escala global. Entre o esgotamen-

to e o excesso, seja no cinema ou na 

literatura – basta pensar na “litera-

tura do real” – torna-se difícil para a 

ficção competir com a realidade. Face 

a este contexto e admitindo que a 

oposição entre documentário e fic-

ção se tornou inoperante, esta linha 

de programação procurará sondar a 

emergência de uma nova sensibilida-

de (documental), averiguando o modo 

como a redefinição dos dados da re-

lação entre subjetivo e objetivo tem 

provocado, no cinema, o surgimento de 

novas possibilidades narrativas.

 û INQUIETUDE

4.º DOMINGO DE CADA MÊS

Este quarto núcleo da programação 

regular incidirá sobre o modo como o 

cinema se foi questionando e filman-

do a si próprio, ou seja, sobre atitudes 

autorreferenciais ou iconoclastas que 

refletem ou desconstroem os pres-

supostos, possibilidades e limites da 

imagem cinematográfica. 
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TER – SEX

 A Casa do Cinema disponibilizará aos 

seus visitantes, de terça a sexta-feira 

e dentro do horário de funcionamen-

to das exposições, uma programação 

permanente do cinema de Manoel de 

Oliveira. Versando sobre diferentes 

ângulos da obra do realizador – seja 

sobre o modo como filmou o Porto e 

o Douro, sobre o seu interesse parti-

cular pela história de Portugal e por 

algumas das figuras centrais da cultura 

portuguesa, seja sobre a forma como 

subverteu ironicamente géneros e ca-

tegorias ou pensou a relação do cinema 

com as outras artes –, este programa 

permitirá um acesso contínuo à obra 

de Manoel de Oliveira. Dirigindo-se ao 

público internacional que, diariamen-

te, visita a Fundação de Serralves, os 

filmes a apresentar nestas sessões se-

rão sempre legendados em inglês.

Programação
Permanente



 CASA DO CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA162



PUBLICAÇÕES 163

 CASA DO CINEMA
MANOEL DE OLIVEIRA

PUBLICAÇÕES  
 



 CASA DO CINEMA MANOEL DE OLIVEIRA164

CATÁLOGOS DE EXPOSIÇÕES

 û ARTHUR JAFA

Catálogo a publicar em parceria com 

o Museu.

 û MANOEL DE OLIVEIRA FOTÓGRAFO

Publicação bilingue (português + inglês) 

com cerca de 350 pp. Incluirá en-

saios inéditos de 5 autores nacionais 

e internacionais e será ilustrada com 

fotografias nunca antes publicadas per-

tencentes ao Acervo Manoel de Oliveira.

 û ALEXANDER KLUGE

A acompanhar a primeira exposição 

retrospetiva dedicada à obra deste 

conceituado realizador, crítico e es-

critor alemão, a Casa do Cinema irá 

publicar um livro (português + inglês) 

com cerca de 400 pp., amplamente 

ilustrado e com textos especialmen-

te encomendados a autores nacionais 

e internacionais.

Publicações 
Casa do Cinema 

Manoel de Oliveira
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

 û MANOEL DE OLIVEIRA - DITOS E 

ESCRITOS

O acervo de Manoel de Oliveira, inte-

gralmente depositado na Fundação de 

Serralves desde Abril de 2009, é um ex-

traordinário núcleo documental que 

proporciona um melhor enquadra-

mento e compreensão do seu trabalho, 

constituindo igualmente um suporte de 

referência para refletir sobre o cinema 

de outros autores, clássicos e contem-

porâneos, portugueses e estrangeiros. 

Reunido desde finais dos anos 1920, 

este vastíssimo arquivo – único no seu 

género em Portugal – é composto por 

documentos de trabalho relativos aos 

processos de produção de todos os fil-

mes de Manoel de Oliveira, bem como pela 

sua biblioteca pessoal, correspondência, 

fotografias, cartazes e outros materiais 

iconográficos, além de um amplo conjun-

to de textos, anotações e discursos do 

realizador, muitos deles inéditos. 

Integrando a estratégia de estudo e 

dinamização do acervo – iniciada em 

2009, esta operação prevê o recen-

seamento, tratamento arquivístico e 

digitalização de todos os documen-

tos, com vista à sua disponibilização 

pública para fins de investigação –, 

o projeto que agora apresentamos 

centra-se na produção teórica do 

realizador. Com efeito, Manoel de 

Oliveira sempre acompanhou a sua 

produção cinematográfica de uma in-

tensa reflexão teórica que traduz, a 

par e passo, diferentes entendimen-

tos, perspetivas e posicionamentos 

estéticos acerca do cinema. O estudo 

e edição crítica destes textos, apre-

sentados em primeira mão, permitirá 

descobrir e trazer para primeiro plano 

esta faceta menos conhecida do rea-

lizador – o que só agora, através do 

aceso ao seu arquivo, se torna pos-

sível –, como permitirá, igualmente, 

uma nova abordagem de toda a sua 

obra e, o que não é menos importan-

te, reposicionar Manoel de Oliveira no 

grupo dos mais importantes cineas-

tas-teóricos do século XX. Projeto 

a desenvolver com o apoio do ICA – 

Instituto do Cinema e do Audiovisual.
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A Casa do Cinema dará continuidade ao 

tratamento, catalogação e digitalização 

do acervo de Manoel de Oliveira, inte-

gralmente depositado na Fundação de 

Serralves desde 2016. Constituindo um 

vasto núcleo de documentação, com-

posto por diversos materiais de trabalho 

– como, guiões, fotografias, textos, de-

senhos preparatórios e adereços, entre 

outros –, além de prémios, cartazes, cor-

respondência e de toda a biblioteca do 

cineasta, o acervo de Manoel de Oliveira 

é um instrumento precioso para apro-

fundar o conhecimento da sua obra, bem 

como da história do cinema, da arte e da 

cultura em Portugal nos séculos XX e 

XXI. Com vista à dinamização deste ex-

traordinário espólio documental, a Casa 

do Cinema fomentará o seu estudo junto 

da comunidade académica, em Portugal 

e no estrangeiro, promovendo a investi-

gação universitária da obra de Manoel de 

Oliveira. Além da apresentação do acer-

vo em exposições organizadas pela Casa 

do Cinema, será igualmente implemen-

tada uma linha editorial que, pela via da 

publicação, permita contextualizar e 

desenvolver uma reflexão crítica sobre 

este património documental e disponibi-

lizar o acesso alargado aos documentos 

mais relevantes. 
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05 - 07 JUN

O Serralves em Festa propõe celebrar 

Serralves como um espaço inclusivo 

da arte contemporânea e da cultura, 

incorporando ainda o pensamento e 

práticas ligadas à reflexão sobre o meio 

ambiente e a paisagem. 

Este é o maior evento da cultura con-

temporânea em Portugal e um dos 

maiores da Europa, com centenas de 

atividades a decorrer nos vários es-

paços da Fundação de Serralves. Ao 

longo dos anos tornou-se ponto de 

passagem obrigatório para milhares 

de visitantes portugueses e estran-

geiros e em 2019 bateu todos os 

recordes de público ao receber per-

to de 265 mil visitantes.

A assinalar a 17ª edição do Serralves 

em Festa, em 2020 propomos a 

programação de projetos performa-

tivos apresentados em espaços não 

convencionais ou em diálogo com de-

terminados locais da Fundação de 

Serralves, nomeadamente o Foyers 

do Museu e do Auditório, a Casa e o 

Parque de Serralves.

Serralves em Festa
17ª EDIÇÃO
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26 - 27 SET

No ambiente único do Parque de 

Serralves, a Festa do Outono mar-

ca a chegada da nova estação, 

celebra e evoca antigos saberes e 

fazeres, tradições de cariz rural, 

biodiversidade e natureza, relações 

entre o conhecimento ancestral e 

o contemporâneo, proporcionan-

do convívio ao ar livre e o contacto 

com um ambiente de sensibilização 

para práticas e modos de estar mais 

sustentáveis, à luz das preocupa-

ções atuais. 

Ao longo de dois dias, o público - que 

tem crescido todos os anos, ten-

do registado em 2019 mais de 79 

mil visitantes - pode participar em 

oficinas lúdico-pedagógicas, com 

abordagens ao ambiente e às artes, 

percursos e jogos que apresentam 

a biodiversidade do Parque, ateliers 

de manufatura com exemplificação e 

experimentação de técnicas de pro-

dução e transformação, workshops 

temáticos, interagir com os animais 

do Parque, que, como bons anfitriões, 

convidam a saber mais sobre as ra-

ças autóctones portuguesas, assim 

como assistir a espetáculos de tea-

tro e de música, performances e 

instalações inovadoras, que deliciam 

miúdos e graúdos. 

Festa do Outono
12ª EDIÇÃO
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23-29 MAR

O Bioblitz em Serralves é um evento 

científico de referência, no que res-

peita à educação e sensibilização para 

o Ambiente e para a Biodiversidade, 

que nesta 7ª edição, com o mote de 

dar a conhecer a fauna e flora do 

Parque de Serralves, tem como ob-

jetivo promover e fomentar uma 

consciencialização das crianças e dos 

jovens para a importância da biodi-

versidade e dos espaços naturais que 

nos rodeiam.

A Fundação de Serralves celebra, as-

sim, a Biodiversidade convidando as 

escolas e o públio em geral a participar 

num programa diversificado e diverti-

do, que representa uma oportunidade 

única de conhecer os segredos que o 

Parque de Serralves conta. 

Em 2020 o Bioblitz – Programa Escolas, 

decorrerá em Serralves na semana 

de 23 a 27 de março, dirigido a todos 

os professores e alunos das escolas 

do pré-escolar ao secundário. Uma 

partilha entre a comunidade científica 

e as famílias durante o fim de sema-

na, no intuito de construir relações de 

proximidade com a Natureza e seus 

ecossistemas.

Deste evento farão parte, entre ou-

tras atividades: Oficinas científicas e 

pedagógicas; Saídas de campo com 

investigadores especializados; Jogos 

temáticos; Atividades em Autonomia.

Bioblitz
7ª EDIÇÃO
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Exemplar único da arquitetura Art 

Déco, a Casa de Serralves apresen-

ta atualmente algumas deficiências, 

quer ao nível da climatização interna 

e impermeabilização exterior, quer 

ao nível de acessibilidades e espaços 

adaptados a pessoas com mobilida-

de reduzida.

Assim, iniciar-se-ão em 2020 obras 

de adaptação da Casa de Serralves, 

com o  objetivo de dotar este mag-

nífico edificio de melhores condições 

para acolher visitantes, em parti-

cular de pessoas com mobilidade 

reduzida, bem como de renovar es-

truturas e revestimentos que 

permiitam alcançar o ambiente mu-

seológico necessário para receber 

importantes exposições, com desta-

que para a Coleção Miró em depósito 

em Serralves. 

Assinado pelo arquiteto Álvaro Siza, 

o projeto de adaptação da Casa de 

Serralves tem como principal pre-

missa, assegurar a integridade deste 

edifício património nacional.

Obras de adaptação
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Durante muitos anos, os antigos 

edifícios situados junto à Casa de 

Serralves – onde agora se situa a 

Casa do Cinema Manoel de Oliveira 

- foram sendo utilizados como es-

paço provisório de apoio à equipa de 

jardineiros do Parque de Serralves.

Com a construção deste novo edifí-

cio, acentuou-se a necessidade de 

encontrar para a equipa técnica do 

Parque, uma solução permanente, 

que permitisse não apenas o ar-

mazenamento de materiais, mas 

também o apoio pessoal necessá-

rio ao desempenho da função.

Assim, em 2020, nascerá pela mão 

do arquiteto Álvaro Siza uma nova 

valência técnica do Parque de 

Serralves. Um antigo armazém de 

máquinas, conhecido como Casa das 

Ferramentas, situada na lateral Este 

do Parque de Serralves, será recu-

perada e transformada num edifício 

de apoio à equipa do Parque. 

Para além de um armazém e garagem 

para os veículos agrícolas, o edifício 

contará ainda com uma sala de des-

canso comum e balneários privados
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Em 2020 a Fundação prosseguirá a 

cooperação que tem estabeleci-

do com um crescente número de 

Municípios Fundadores, cujo âmbi-

to geográfico se tem ampliado numa 

perspetiva de descentralização, im-

buída por um espírito de parceria que 

se tem revelado profícuo para as ins-

tituições envolvidas. 

Dentre as autarquias com que Serralves 

se propõe colaborar, há que destacar 

as atuais Fundadoras:

 û Câmara Municipal de Abrantes

 û Câmara Municipal de Aveiro

 û Câmara Municipal de Barcelos

 û Câmara Municipal de Beja

 û Câmara Municipal de Braga

 û Câmara Municipal de Caminha

 û Câmara Municipal de Castelo Branco

 û Câmara Municipal de Chaves

 û Câmara Municipal de Coimbra

 û Câmara Municipal de Espinho

 û Câmara Municipal de Faro

 û Câmara Municipal da Guarda

 û Câmara Municipal de Guimarães

 û Câmara Municipal de Lisboa

 û Câmara Municipal da Maia

 û Câmara Municipal de Matosinhos

 û Câmara Municipal de Mirandela

 û Câmara Municipal de Oliveira  

de Azeméis

 û Câmara Municipal de Ovar

 û Câmara Municipal de Ponta Delgada

 û Câmara Municipal de Ponte Lima

 û Câmara Municipal do Porto

 û Câmara Municipal de Póvoa de Varzim

 û Câmara Municipal de S. João  

da Madeira

 û Câmara Municipal de Santa Maria 

da Feira

 û Câmara Municipal de Santo Tirso

 û Câmara Municipal de Torres Vedras

 û Câmara Municipal de Vila do Conde

 û Câmara Municipal de Vila Nova  

de Famalicão

 û Câmara Municipal de Vila Nova  

de Gaia

 û Câmara Municipal de Vila Real

 û Câmara Municipal de Viseu

 û Câmara Municipal de Viana  

do Castelo
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A Fundação renova o compromisso de 

realização de um conjunto de ações 

associadas a este Estatuto, mediante 

condições que são acordadas consi-

derando a especificidade de cada uma 

das autarquias com o objetivo de pro-

moção da cultura contemporânea e da 

sensibilização ambiental assim como 

das demais competências disponibiliza-

das por Serralves que vão ao encontro 

dos interesses estratégicos daquelas. 

 û EXPOSIÇÃO ANUAL 

Realização de uma exposição anual, pen-

sada e adequada a cada Autarquia, com 

obras da Coleção de Serralves ou de 

outras Coleções, acompanhada da edi-

ção de uma publicação que acautele a 

sua memória futura.

Para além das ações expositivas com 

a sua Coleção, a Fundação está tam-

bém disponível para trabalhar e criar 

de raiz com as autarquias programas 

expositivos específicos, sendo es-

tes projetos alvo de um orçamento 

próprio, previamente aprovado pela 

Câmara Fundadora. 

As exposições são divulgadas pela 

Fundação de Serralves junto da sua 

base de contactos.

 û EDUCAÇÃO

O Serviço Educativo da Fundação de 

Serralves dinamiza um programa diri-

gido à comunidade escolar e ao público 

em geral que oferece como atividades 

centrais visitas, oficinas, cursos e de-

bates. A criação de parcerias a nível 

nacional e internacional com entidades 

que partilham interesses comuns nes-

te âmbito, como é o caso das nossas 

Câmaras Fundadoras, é objetivo central 

na intervenção do Serviço Educativo.

Com este enquadramento, são de-

senvolvidas, conjuntamente com as 

nossas Câmaras Fundadoras, di-

versas ações integrantes de um 

Áreas de Atuação
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programa educativo complementar 

às exposições ou outras atividades 

produzidas por Serralves, nomeada-

mente, ação de formação dirigidas a 

técnicos da autarquia e/ou profes-

sores das escolas locais, dossiers 

pedagógicos e visitas audioguiadas. 

Neste contexto, Serralves tem 

proporcionado às escolas dos 

Municípios Fundadores do Norte 

a participação gratuita no proje-

to Con(s)CienciArte, que - com o 

apoio do Portugal Inovação Social/

Programa Operacional do Capital 

Humano - visa contribuir para o 

sucesso educativo e o combate ao 

abandono escolar, através de ações 

de educação não formal nas áreas 

da artes e do ambiente.

 û FORMAÇÃO 

Organizar-se-á uma ação de partilha de 

conhecimentos e experiências destina-

da aos nossos Municípios Fundadores, 

nas quais poderão participar eleitos, 

dirigentes e técnicos municipais. 

 û BIBLIOTECAS 

Na sequência da celebração de pro-

tocolos neste âmbito estabelecidos, 

ao longo de 2020 será dada sequên-

cia, com regularidade, a ações de 

permuta/oferta de publicações às 

Bibliotecas Municipais. 

 û ASSESSORIA CULTURAL E 

AMBIENTAL

A pedido de várias autarquias, a 

Fundação tem vindo a prestar asses-

soria nas mais diversas áreas:

Formação pedagógica de agentes na 

área da arte contemporânea;

 û Formação para estruturação de 

serviços educativos e de volunta-

riado cultural;
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 û Organização de estágios de formação 

na área educativa;

 û Prestação de consultadoria na área 

da arte contemporânea;

 û Realização de cursos de gestão cultu-

ral para os seus colaboradores;

 û Prestação de consultadoria na área 

de manutenção e conservação de es-

paços públicos verdes;

 û A conceção e organização de ações de 

sensibilização ambiental nos espaços 

verdes das autarquias;

 û A conceção e organização de co-

lóquios/seminários sobre temas 

ambientais;

 û Promoção de ações de formação para 

técnicos de jardinagem;

 û Desenvolvimento de programas que 

visam a inclusão social das populações 

mais desfavorecidas; 

 û Apoio técnico na área museológica 

e ambiental. 

 û GRANDES EVENTOS

A Fundação continuará a proporcio-

nar a participação dos Municípios 

Fundadores nos seus eventos, como 

o “Serralves em Festa”, o grande 

evento anual, que decorre habitual-

mente no primeiro fim-de-semana 

de Junho, a “Festa do Outono”, no 

final de Setembro, ou o Bioblitz, na 

Primavera. Estes são momentos por 

excelência para as nossas Câmaras 

Fundadoras proporcionarem aos 

seus munícipes uma vinda a Serralves 

e constituem uma oportunidade de 

apresentação, desde que de acordo 

com o respetivo desenho de pro-

gramação, de projetos artísticos ou 

educativos provenientes destes ter-

ritórios, para além da possibilidade de 

participação, em condições a definir, 

de livreiros, artesões locais ou ven-

da de produtos.
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10 JUL 

No verão de 2020, a Fundação de 

Serralves e a Fundação Casa da 

Música apresentarão em parceria, no 

Parque de Serralves, um concerto da 

Orquestra Sinfónica Casa da Música.

A origem desta Orquestra remonta 

a 1947, ano em que foi constituída a 

Orquestra Sinfónica do Conservatório 

de Música do Porto, que desde en-

tão passou por diversas designações. 

Engloba um número permanente de 94 

instrumentistas, o que lhe permite exe-

cutar todo o repertório sinfónico desde 

o Classicismo ao Século XXI. É parte in-

tegrante da Fundação Casa da Música 

desde julho de 2006. 

A 10 de julho, celebrando o verão, a 

Orquestra Sinfónica sairá da “Casa” 

para um concerto inédito que terá 

como magnífico palco os jardins do 

Parque de Serralves.
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Serralves reúne um conjunto de espaços 

e oportunidades educativas único no 

país. O Museu de Arte Contemporânea, 

desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza 

Vieira, um dos mais reconhecidos 

arquitetos do mundo, com uma pro-

gramação de destaque internacional; 

a histórica Casa de Serralves, o mais 

importante exemplar da arquitetura 

art-déco em Portugal e um Parque de 

18 hectares, que se destaca na área dos 

jardins e se adapta na perfeição às con-

dições biofísicas e topográficas do local, 

alcançando uma qualidade sensorial e 

estética única num conjunto de espaços 

com caraterísticas formais e ecológi-

cas distintas. Este Parque comunica 

através das estações pela panóplia de 

texturas, cores e formas, cuja singu-

laridade assenta em unidades únicas 

de paisagem que se conectam: Jardins 

Formais desenhados por Jacques 

Gréber na década de 1930, a Mata e a 

Quinta de Serralves, um projeto inte-

grado de valorização deste inestimável 

património natural, com particular 

enfoque na sua vertente agrícola em 

contexto urbano. Todo este impres-

sionante conjunto patrimonial foi 

classificado como Monumento Nacional 

em 2012, e é considerado um elemen-

to fundamental na estrutura ecológica 

da cidade do Porto, pela sua dimensão 

e diversidade de espaços e maturidade 

ecológica. Com o objetivo de promo-

ver a descoberta mais aprofundada 

da sua biodiversidade e proporcio-

nar a perceção e entendimento com a 

sua importância biológica, arquitetó-

nica, patrimonial e cultural, em 2019 a 

Fundação de Serralves inaugurou uma 

importante infraestrutura, o Treetop 

Walk, uma estrutura elevada ao nível 

da copa das árvores, que permite uma 

experiência impactante de observação 

e vivência na Natureza e biodiversida-

de de Serralves. Este Parque também 

acolhe um notável acervo de esculturas 

de proeminentes artistas contempo-

râneos portugueses e estrangeiros, 

Alberto Carneiro, Ângelo de Souza, 

Richard Serra e Claes Oldenburg, en-

tre outros.

O conjunto de possibilidades peda-

gógicas disponível ao visitante foi 

recentemente aumentado com outro 

relevante projeto – a recém-inaugura-

da Casa do Cinema Manoel de Oliveira. 

Dedicada à obra do maior cineasta por-

tuguês, que é também considerado um 

dos mais importantes da história do 

cinema, a Casa do Cinema oferece ain-

da uma programação específica focada 

na história do cinema e no cinema con-
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temporâneo em Portugal e no mundo.

O programa de atividades que o  Serviço 

Educativo aqui apresenta é fruto de um 

trabalho integrado entre as Artes e o 

Ambiente, na qual a partilha e a expe-

riência, são o mote para a promoção 

da criatividade, da reflexão e da ação. 

Com um enorme aumento da oferta, 

numa perspetiva de acesso à educa-

ção inclusiva, equitativa e de qualidade, 

o Serviço Educativo abraça, até 2021, 

no âmbito do Portugal Inovação Social, 

os projetos: Con(s)ciênciarte; Olhares 

Inclusivos e Janelas para o Mundo, pro-

curando promover oportunidades de 

aprendizagem, através da convergência, 

do compromisso, da responsabiliza-

ção e cooperação com as diretrizes e 

princípios definidos pela Organização 

das Nações Unidas na Agenda 2030 

de Desenvolvimento Sustentável: 

“Transformar o nosso mundo”.

Ao processo experimental construído 

e em desenvolvimento chamamos On 

Process, assumindo que a Energia é a 

força dinamizadora que une a reflexão e 

o conhecimento à prática, reforçando 

a ligação entre energia e as atividades 

educativas, promovidas e estrutura-

das pela prática e a experimentação no 

âmbito da educação não formal. 

Segundo uma estratégia assente no 

conceito de “Hands on/Minds on”, 

as linhas de atuação traduzem-se 

por verbos de ação: Experimentar 

- programas desenvolvidos para a 

comunidade escolar; Envolver - ativi-

dades para o público adulto; Partilhar 

- atividades para famílias, jovens e 

crianças; Integrar - atividades de pro-

moção da inclusão social e intelectual.

Experimentamos, integramos, parti-

lhamos e envolvemos…Todas estas 

ações têm como eixo estruturante 

o conceito de “Hands On/Minds On”, 

no qual assumimos que o processo de 

aprendizagem pressupõe a participa-

ção ativa de todos, sendo a energia o 

elemento catalisador que une o sa-

ber à prática na construção de uma 

aprendizagem enriquecedora.
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 û VISITAS E VISITAS OFICINA

As visitas orientadas desenvolvidas pela 

equipa de educadores no Museu, no 

Parque de Serralves (incluindo o Treetop 

Walk), e na Casa do Cinema Manoel de 

Oliveira, procuram potenciar discussões 

e reflexões, estimular o olhar atento, 

desenvolver o vocabulário plástico e a 

sensibilidade às diversas linguagens da 

arte, e, na valência ambiental, a comu-

nicação de ciência e sustentabilidade.

As visitas-oficina oferecem a possibi-

lidade de descoberta do património 

artístico, arquitetónico e biológico de 

Serralves ao longo de percursos, que 

conjugam a componente teórica e dia-

logante com a realização de momentos 

de experimentação, nos espaços da 

Fundação de Serralves, reforçando a 

dinâmica de comunicação adaptada 

aos diferentes públicos.

 û OFICINAS ARTES

As oficinas desenvolvidas no domínio 

das artes têm por objetivo estimular 

a curiosidade, a criatividade e a refle-

xão, através da prática. A utilização 

de estratégias e ferramentas prove-

nientes da educação não formal – nas 

quais a experimentação está asso-

ciada ao processo pedagógico –, é a 

base das oficinas realizadas na sala 

do Serviço Educativo no Museu, no 

Parque de Serralves ao ar livre, na Casa 

de Serralves ou na Casa do Cinema 

Manoel de Oliveira.

 û OFICINAS AMBIENTE

Nestas oficinas potencia-se a apro-

ximação dos públicos às questões e 

temáticas ambientais emergentes, 

desafiando à observação, perceção e 

interpretação, enquanto ferramentas 

chave, para o conhecimento integra-

do e efetivo. As Oficinas Ambiente 

enquadram-se em 4 eixos temáti-

cos: Biodiversidade; Paisagem; Quinta 

Pedagógica; Sustentabilidade e alte-

rações climáticas.

Cada temática oferece um conjunto de ofi-

cinas concetualizadas e materializadas 

pela equipa de educadores do Serviço 

Educativo Ambiente, que possibilitam 

uma escolha diferenciada em função do 

contexto e realidade que representam. 

Programa regular 
para Escolas
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 û CASA DO CINEMA MANOEL  

DE OLIVEIRA 

A literacia do olhar, no e pelo cinema, 

terá destaque nas visitas orienta-

das, nas visitas-oficina e nas oficinas 

promovidas para as escolas e para o 

público adulto e familiar tanto na va-

lência das Artes como do Ambiente. 

Além destes, o programa “Um Filme 

Falado” une a reflexão e o debate à 

fruição cinematográfica, incentivan-

do o olhar crítico e o desenvolvimento 

de uma relação atenta e informada 

sobre a obra de cineastas seleciona-

dos, além da própria obra de Manoel 

de Oliveira.

 û PROGRAMA REGULAR PARA  

AS ESCOLAS

O programa regular para as escolas 

é composto por Visitas Orientadas, 

Visitas-Oficina, Oficinas, e pelo progra-

ma “Um Filme Falado”. Estas atividades 

procuram informar, incentivar o olhar e o 

pensamento crítico além de estimular a 

descoberta e o entusiasmo pelo cinema 

e pela obra cinematográfica contempo-

rânea portuguesa e internacional.

 û VISITAS ORIENTADAS

No âmbito da exposição permanente, 

as visitas orientadas terão o objetivo 

principal de explorar o universo poé-

tico e contexto histórico no qual as 

obras do cineasta Manuel de Oliveira 

foram produzidas, além estimular a 

reflexão à temática associada ao cine-

ma e à sua história. Para as exposições 

temporárias, as visitas orientadas 

destacam as temáticas centrais de 

cada exposição com o propósito de 

estimular o contacto com as diver-

sas linguagens do cinema.
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 û VISITAS-OFICINA

As visitas-oficina promovem percur-

sos que associam a discussão reflexiva 

à atividade prática com o propósito 

de fomentar a vivência à volta das te-

máticas da exposição permanente na 

Casa do Cinema Manoel de Oliveira e 

das exposições temporárias.

 û OFICINAS 

As atividades práticas têm o desígnio 

de promover momentos de explora-

ção do universo da imagem animada 

e de princípios do proto-cinema as-

sim como promover o contacto com 

técnicas do cinema. O objetivo é 

propiciar o exercício da criatividade 

através da prática de exercícios ex-

ploratórios e lúdicos.

 û UM FILME FALADO

O programa “Um Filme Falado” apresen-

ta um programa se sessões de cinema 

especialmente dirigidas ao publico es-

colar, comentadas por monitores do 

Serviço Educativo. Estes programas 

assentam na apresentação e discussão 

de filmes especificamente selecionados 

para diferentes faixas etárias. Tanto 

do ponto de vista das tipologias cine-

matográficas, como no que respeita a 

conteúdos, os filmes serão escolhidos 

por forma a poder interpelar o público 

alvo ir ao encontro da realidade própria 

dos diversos níveis escolares. Apelando 

à participação dos estudantes na análi-

se e discussão dos filmes, estas sessões 

pretendem contribuir para o desenvol-

vimento de competências de leitura das 

imagens em movimento, bem como da 

capacidade crítica e de interpretação 

dos discursos.

 û WORKSHOPS

A Casa do Cinema promoverá, igual-

mente, um programa de workshops 

com realizadores, técnicos e outros 

profissionais da área do cinema numa 

lógica de partilha de experiência com 

os participantes. Dirigidos a um publico 

universitário, estes workshops serão 

um importante complemento prático 

à formação académica

 û TREETOP WALK

O Serviço Educativo, durante o ano 

2020 proporcionará a realização de 

percursos orientados e dinamização 
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de ações, acompanhadas por edu-

cadores do Serviço Educativo, ao 

Treetop Walk. Estas iniciativas privi-

legiarão a perceção e interpretação 

do espaço, enquanto património natu-

ral, e da realidade científica através da 

experiência sensorial, uma nova vivên-

cia do Parque segundo 3 dimensões: 

Científica, Pedagógica e Sensorial.

O programa regular para as escolas 

será composto por um conjunto de vi-

sitas-oficina. Um convite à vivência da 

biodiversidade do Parque através da ex-

ploração de metodologias experimentais 

e sensoriais orientadas por educado-

res do Serviço Educativo Ambiente, que 

procurarão estimular e potenciar a ob-

servação, perceção e interpretação das 

diferentes dimensões do Parque, conso-

lidando o conhecimento e o sentir através 

da experiência prática.

As visitas orientadas dirigidas ao público 

geral e grupos, terão como objetivo dar 

a conhecer, através de uma experiên-

cia singular, a biodiversidade do Parque, 

estimulada por metodologias experi-

mentais e sensoriais. 

As visitas-oficina para famílias, privile-

giarão a forma como a diversidade do 

Parque se manifesta ao longo das qua-

tro estações do ano, proporcionando 

uma oportunidade única para a vivência 

e experiência em conjunto no conhe-

cimento da biodiversidade do Parque.

 û CON(S)CIÊNCIARTE

Esta iniciativa inovadora, baseia-se 

numa metodologia de aprendizagem 

complementar ao ensino formal 

tendo como objetivo contribuir 

para a melhoria do desempenho 

escolar, e por consequência favore-

cer o sucesso escolar, prevenindo o 

abandono escolar precoce. Durante 

três anos letivos desenvolver-se-á 

uma metodologia baseada em ofi-

cinas, laboratórios vivos e projetos 

anuais de mentoria com as escolas, 

envolvendo professores e alunos, 

com uma orientação diretamente 

relacionada à prática construtivista 

de ensino e de vivência em contex-

to experimental («hands/on, minds/

on»). O programa integra ainda ci-

clos de intervenção, formação, 

capacitação e mentoria destina-

dos aos professores.



 EDUCAÇÃO – ARTES E AMBIENTE208

 û À DESCOBERTA DA HORTA

Para o Serviço Educativo ambiente é 

emergente a aproximação da comu-

nidade educativa à criação de espaços 

urbanos como a Horta de Serralves, 

assente na premissa de que a desvin-

culação ao mundo natural é enorme 

nos meios urbanos, onde se tem 

acesso ilimitado a quase tudo, no im-

pério da globalização do mercado. 

Aproximar as crianças do ambien-

te natural que as rodeia constitui um 

contributo fundamental para uma 

maior valorização e consciencializa-

ção dos alimentos e recursos naturais, 

como o solo, a água e a biodiversidade. 

Semear, plantar, sachar, regar e co-

lher diversas espécies de plantas na 

Horta de Serralves continuará a ser 

o ponto de partida e inspiração para 

diversas aprendizagens implementa-

das no âmbito deste programa. 

 û 4 ESTAÇÕES DO CICLO DA TERRA 

- EXPERIÊNCIA FOREST SCHOOL

A natureza passa por um processo de 

transformação cíclico visível a cada 

estação. 

Este projeto tem como objetivo, con-

vidar as escolas a participar em 4 

sessões que correspondem às 4 es-

tações do ano, a realizarem-se no 

Parque de Serralves. Cada sessão, 

convida à perceção da natureza, 

despertando a atenção para o nosso 

relógio biológico e recorrendo ao 

imaginário e à criatividade, são 

privilegiadas as emoções vivenciadas 

e a oportunidade da partilha de ideias 

e experiências. 

Forest School é uma abordagem educa-

tiva que defende a relação do Homem 

com a Natureza onde se desenvol-

vem e se fomentam processos de 

aprendizagens através de aventuras, 

descobertas e criações. Na floresta 

desenvolvemos a consciência corpo-

ral, equilíbrio, ritmo e motricidade fina, 

apuramos conteúdos da fauna e flora, 

cooperamos em equipa, estabelece-

mos relações próximas de respeito 

com o outro, com o ambiente.

 û SABER FAZER

O Serviço Educativo associa-se ao 

Projeto Saber Fazer, uma iniciativa 

dedicada à investigação, valorização e 
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divulgação das técnicas de produção 

artesanal e semi-industrial em Portugal. 

Trata-se de uma oportunidade, que em 

contexto educativo, proporcionará a 

promoção do conhecimento direto dos 

processos produtivos sustentáveis e 

de pequena escala, contribuindo para 

o entendimento e compromisso com 

a economia circular. 

 û DA OVELHA AO TECIDO 

De onde vem o que vestimos? Nesta ati-

vidade privilegia-se a ligação entre a 

Quinta de Serralves e os têxteis, des-

cobrindo de onde vêm realmente as 

nossas roupas, como se fazem e o seu 

impacte na sustentabilidade ambiental.

Na Quinta de Serralves vivem as ove-

lhas de raça Bordaleira de Entre 

Douro e Minho que todos os anos 

são tosquiadas e nos dão a sua bela 

lã para que possamos fazer roupas 

e outros têxteis. A lã dos animais de 

Serralves proporcionará o conhe-

cimento e a experienciação, desde 

a transformação desta fibra à pro-

dução de tecidos, uma oportunidade 

para o contacto direto com a raça 

autóctone, a lã e os seus benefícios. 

 û O LINHO - DAS PLANTAS VEM  

A ROUPA

Numa época em que tudo o que que-

remos parece estar disponível de 

imediato, realizar momentos de 

aprendizagem em que é necessário 

respeitar o ritmo da Natureza refor-

ça a ligação entre o que consumimos 

e a sustentabilidade da sua origem. 

Nesta atividade procura-se fazer a 

ligação entre a quinta e os têxteis, 

descobrindo de onde vêm realmente 

as nossas roupas e como se fazem. 

Na Quinta de Serralves iremos cul-

tivar um verdadeiro linhal de Linho 

Galego que será usado para aprender 

sobre o processamento da planta à 

fibra, e da fibra ao tecido. Esta ati-

vidade estende-se ao longo de 3 

sessões que acompanham a evolução 

da planta do linho, testemunhando a 

sua germinação, crescimento, flora-

ção e maturação. Depois de colhido o 

linho, o mesmo será processado ma-

nualmente, espadelando, assedando, 

fiando e tecendo até se obter o te-

cido cultivado.
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Programa
para Professores

21º ENCONTRO DE FORMADORES 

O 21º ano do Encontro Anual de 

Formadores realizar-se-á no espíri-

to de partilha e experimentação que 

caracteriza o trabalho do Serviço 

Educativo da Fundação de Serralves.

Após as boas vindas no auditório de 

Serralves e da apresentação das no-

vas atividades do programa do Serviço 

Educativo de Serralves para o ano leti-

vo 2020/2021 seguir-se-á a dinâmica de 

vivência de oficinas e visitas-oficina va-

lências Artes e Ambiente na Biblioteca de 

Serralves tendo como propósito estimu-

lar uma relação cada vez mais cúmplice e 

dinâmica com a comunidade educativa.

As atividades desenvolvidas espe-

cialmente para os novos edifícios e 

equipamentos da Fundação terão 

destaque, evidenciando a riqueza pe-

dagógica dos espaços já existentes e as 

novas possibilidades educativas ofere-

cidas aos professores e alunos.

 û MEDIAÇÃO/EDUCAÇÃO: PARA 

PENSAR A EDUCAÇÃO NO SÉC. XXI

Com o objetivo de estreitar a relação com 

os professores, daremos continuidade 

em 2020 ao programa de encontros 

que se dedica a pensar a articulação en-

tre a educação formal e não formal e a 

contribuição desta para os novos cami-

nhos do processo educativo. O Serviço 

Educativo de Serralves procura, atra-

vés deste programa, ser parceiro do 

professor, convidando investigadores 

e artistas para a reflexão, diálogo e dis-

cussão conjunta da Educação no e para 

o século XXI.
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Projeto Anual com
Escolas 2019/2020

 û MICRODEMOCRACIA: O QUE 

PODEMOS FAZER?  

O Projeto Anual com Escolas, dedica-se 

mais uma vez a uma temática premen-

te a pensar a contemporaneidade: a 

perspetiva de transformação do quo-

tidiano – e por extensão do mundo 

– pelo debate e a participação.

“Microdemocracia: O que Podemos 

Fazer?” será o tema de reflexão para 

o ano letivo 2019/2020 - como a demo-

cracia e o consenso podem fazer parte 

da prática das relações quotidianas.

Cada turma elegerá um elemento espe-

cífico e possível de transformação, do 

pátio da escola, da sala de aula ou até 

da sua área de envolvência. 

O tema deverá ser escolhido a partir 

de uma eleição em assembleia, com 

o objetivo do exercício do debate, da 

negociação e da democracia na sua di-

mensão micro quotidiana.

A segunda etapa é constituída pelo 

registo detalhado do processo de 

transformação (depois da eleição em 

assembleia de todo o processo de 

transformação do espaço). Esta tra-

jetória será registada e apresentada 

na exposição do Projeto Anual com 

Escolas 2019/2020 na forma de um 

grande leporello.

No ano letivo 2019/2020 a experiên-

cia do Serviço Educativo de Serralves 

irá transpor fronteiras, realizando, no 

âmbito do Projeto Anual com Escolas, 

uma formação transcontinental para 

professores, pais e alunos da Escola 

Portuguesa de Macau entre novembro 

de 2019 e fevereiro de 2020.
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 û PROJETOS EM PARCERIA COM A 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Os projetos com a Câmara Municipal do 

Porto são programas municipais de 

coadjuvação curricular que funcionam 

em tempo letivo, conjugando educa-

ção não formal e formal no exercício 

de estratégias e espaços pedagógicos 

diferenciados e inovadores. Têm como 

público-alvo as escolas do ensino re-

gular da rede pública, pré-escolar e 1.º 

ciclo, bem como escolas profissionais.

Numa perspetiva de contribuir para 

o sucesso escolar e desenvolvimen-

to cognitivo, o papel diferenciador 

da equipa do Serviço Educativo da 

Fundação de Serralves assenta numa 

abordagem sobre a arte contempo-

rânea e as temáticas ambientais, de 

modo reflexivo e interventivo em que, 

através do contacto com a produ-

ção artística contemporânea e a 

aproximação ativa às causas am-

bientais e à natureza, as crianças 

e jovens sejam levadas a pensar o 

mundo e a vida, o tempo atual, fun-

cionando como um suporte e apoio 

fundamental à resolução dos seus 

problemas e desafios. 

Durante o ano letivo 2019/20 o tema a ser 

desenvolvido será a “Multiculturalidade”. 

Este tema, cada vez mais relevante para 

a construção de um futuro igualitário e 

global, será desenvolvido pela perspe-

tiva artística, cívica, ambiental e ética. 

Além das oficinas vocacionadas para 

os alunos do pré-escolar, primeiro ci-

clo e ensino secundário profissional, o 

projeto contemplará encontros com 

professores e momentos de convívio 

e troca de experiências.

 û PARCERIA COM O I3S - INSTITUTO 

DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 

EM SAÚDE

O Serviço Educativo Ambiente da 

Fundação de Serralves e o i3S - Instituto 

de Investigação e Inovação em Saúde 

lançam em 2020 uma parceria para a 

promoção da cultura científica. 

O ano de lançamento desta parceria será 

marcado por ações de mobilização de 

conhecimento entre as duas institui-

ções com o objetivo de coproduzir novos 

recursos e estratégias de promoção do 

conhecimento científico em contextos 

culturais dirigidos à comunidade edu-

cativa e público adulto. Em conjunto, 

prevê-se a construção de uma ação de 

capacitação para professores do ensino 

secundário, cujo enfoque será nas temá-

ticas ciências biológicas e saúde, bem 

como a comemoração do Dia Nacional 

da Cultura Científica, que incluirá um 

ciclo temático, aberto à comunidade, 

assente nos desafios da ciência.

 û UNIVERSIDADES E CENTROS DE 

INVESTIGAÇÃO

O Serviço Educativo conta com a co-

laboração de universidades e centros 

Parcerias
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de investigação protocolados com 

Serralves. Esta colaboração desen-

volve-se a três níveis:

 û Suporte técnico-científico, desenho 

de conteúdos e validação de dados 

gerados nos programas educativos;

 û Participação em ações de capaci-

tação e acolhimento de projetos de 

investigação;

 û Colaboração em grupos de traba-

lho e investigação.

 û SERRALVES COMO SALA DE AULA

Com o objetivo valorizar ainda mais as 

relações com a comunidade universi-

tária e científica, propõe-se em 2019 

incentivar, - através de parcerias a 

estabelecer com professores de 

áreas transversais, tais como: Belas 

Artes, Mestrados e Doutoramentos 

em Museologia da Universidade do 

Porto, Departamento de Artes 

Visuais da Escola Superior Artística 

do Porto e Escola das Artes da 

Universidade Católica Portuguesa, 

- a realização de visitas livres de 

grupos de universitários acompa-

nhados pelos seus professores, para 

a realização de aulas nas galerias: 

“Serralves como sala de aula”.

 û ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES: 

ESTÁGIOS E DOUTORAMENTOS

 û ESTÁGIOS

Acolhimento de estagiários com vista a 

possibilitar aos jovens a aquisição de 

experiências profissionais e a partilha 

de conhecimento no âmbito da ação 

e missão da Fundação de Serralves.

 û DOUTORAMENTOS

O Serviço Educativo de Serralves as-

sume-se um caso especial de estudo, 

revestindo-se de características 

únicas pela missão que reafirma e 

imprime nas suas atividades e desa-

fios, no âmbito da Arte, do Ambiente, 

da Paisagem e da Arquitetura. 

Anualmente são recebidas inúmeras 

solicitações por parte de investiga-

dores, docentes e doutorandos para 

melhor conhecerem as áreas de atua-

ção do Serviço Educativo, através do 

estudo crítico de modelos, metodo-

logias e práticas, contribuindo para a 

fundamentação científica e problema-

tização dos estudos sobre Museus e 

Parques Históricos.

Programa especificamente desenhado 

com o objetivo de promover encontros 

de apresentação dos conceitos funda-

mentais para entender e relacionar-se 

com a Arte Contemporânea, dirigido a 

um público não habituado aos seus có-

digos e paradigmas.
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Programa especificamente desenhado 

com o objetivo de promover encontros 

de apresentação dos conceitos funda-

mentais para entender e relacionar-se 

com a Arte Contemporânea, dirigido a 

um público não habituado aos seus có-

digos e paradigmas.

Neste âmbito serão organizadas visi-

tas, conversas e mesas-redondas com 

a participação e artistas, curadores, 

pensadores e críticos de arte.

VISITAS COM CONVIDADOS

Um olhar para a
Arte Contemporânea

Nas Galerias com…
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Cursos e Workshops

Em 2020 serão realizados vários 

cursos e workshops dentro das 

temáticas da arte e do ambiente.  

Comissários, curadores, investiga-

dores e artistas, serão convidados 

a promover em Serralves ações for-

mativas em diversas áreas: história 

de arte, escrita, fotografia, cinema, 

alimentação saudável, etc.

 û CURSO DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

Neste curso serão abordados temas 

chave para a compreensão da arte 

contemporânea, enquadrando-os a 

partir de exemplos concretos da co-

leção do Museu de Serralves. 

Este curso irá assim, refletir sobre a 

vanguarda da arte contemporânea 

no Séc XX, as bases da arte con-

temporânea em Portugal na última 

década, e a relação da arte con-

temporânea com o Status Quo do 

mundo atual.

Este curso destinar-se-á a um públi-

co interessado em conhecer melhor 

o universo da arte contemporânea.
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 û CURSO DE HISTÓRIA DE ARTE  

- PROF. FERNANDO PERNES  

É inquestionável importância de 

Fernando Pernes no contexto da 

cultura em Portugal. Os prémios e ho-

menagens acumulados ao longo dos 

anos sublinharam o seu papel de di-

namizador cultural, nomeadamente 

através da sua ação enquanto histo-

riador, crítico de arte e comissário 

de exposições. A importante con-

tribuição para a divulgação da arte 

moderna e contemporânea levada a 

cabo por Fernando Pernes sobrevi-

ve até hoje na memória das muitas 

pessoas, de várias gerações, que as-

sistiram aos seus míticos cursos de 

história da arte na Casa de Serralves. 

A Fundação de Serralves, preten-

de em 2020 dar novo palco ao 

curso de História de Arte Moderna e 

Contemporânea na visão de Fernando 

Pernes, contribuindo para novas re-

leituras do que foram as os temas, os 

artistas e o papel desempenhado por 

determinados agentes no progres-

so, profissionalização e dignificação 

da arte.

 û O CINEMA RELACIONADO COM….

Este curso contará com várias sessões 

e abordará várias temáticas na sua re-

lação com o Cinema:  Cinema ao longo 

dos tempos; Cinema e a psiquiatria; 

Cinema e a Arte; Cinema e Comida; 

Cinema e paisagem; Cinema e Política 

e Cinema e a escrita.

 û WORKSHOP DE ESCRITA CRIATIVA

Este workshop tem como objetivo ajudar 

os alunos a melhorar a qualidade da sua 

escrita, desenvolver a sua imaginação e 

encontrar a confiança para começar – ou 

continuar – um romance. Serão aborda-

dos tópicos como:  Inspiração, estrutura 

de uma narrativa, desenvolvimento de 

personagens; entre outros temas. Cada 

sessão incluirá um exercício de escrita.

 û WORKSHOP DE AGRICULTURA 

URBANA

Ter uma horta ou produzir parte dos 

nossos próprios alimentos, coloca-

-nos em contacto com aquilo que de 

mais essencial existe nas nossas vi-

das. A nossa saúde, o nosso alimento 

e a relação com o mundo natural. Ter 

uma horta vai para além daquilo que 

conseguimos colocar no nosso pra-

to. Para muitos é uma fonte de prazer, 

um hobby que relaxa, mas também um 

contributo para um mundo mais sus-

tentável. Temos contudo primeiro de 

perceber como integrar o cultivo nas 

nossas vidas urbanas, de uma forma 

simples e eficiente e é esse o sentido 
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deste minicurso, dando acesso a tec-

nologia adequada e conhecimento. 

 û WORKSHOPS DE JARDINAGEM

Os workshops de jardinagem terão como 

objetivo partilhar formas de olhar e de 

trabalhar o Jardim, a partir da organiza-

ção de módulos de formação orientados 

por especialistas no Parque de Serralves.

 û WORKSHOP DE KOKEDAMAS

As Kokedamas, de origem nipónica, são 

pequenos jardins suspensos envoltos 

em musgo. A composição é delicada 

e o conjunto evoca leveza e harmo-

nia. Transporta-nos para um mundo 

contemplativo e um universo onírico. 

Através deste workshop ensinare-

mos a fazer uma Kokedama, passo a 

passo, com todos os materiais e pro-

cedimentos necessários para que os 

participantes possam usufruir des-

tes delicados jardins suspensos com 

o conhecimento e aplicação destas 

técnicas japonesas. 

 û WORKSHOP DE ALIMENTAÇÃO 

VEGETARIANA E VEGAN

Neste ciclo de workshops serão abordados 

os princípios básicos de uma alimentação 

vegetariana e vegan e a sua relação com 

a sustentabilidade. Os participantes irão 

aprender a elaborar receitas simples e 

nutricionalmente completas. Cada ses-

são terá um tema específico: Pequenos 

almoços e lanches, Sugestões para levar 

nas lancheiras e marmitas, Receitas para 

a família, Sobremesas.

As receitas serão simples, fáceis 

de executar e assentes na ideia de 

podermos fazer em casa o que nor-

malmente compramos já feito e 

assim proporcionar mais saúde e 

menor dano no ambiente.  

 û TÉCNICAS E PRÁTICAS DE PODA 

EM ÁRVORES ORNAMENTAIS DE 

MÉDIO E GRANDE PORTE

As árvores são desde há muito um ele-

mento presente nas nossas vidas e 

a arboricultura trata precisamen-

te do equilíbrio entre as árvores e 

o meio envolvente, seja este natu-

ral ou humanizado, embora esteja 

especialmente vocacionada para o 

espaço urbano. 

Neste workshop serão abordadas as 

principais técnicas da arboricultura, 

nomeadamente a poda e a cirurgia de 

árvores, sem, contudo, esquecer os 

princípios fisiológicos que lhe estão 

subjacentes, como a dominância apical, 

os princípios de cicatrização, entre ou-

tros. Serão demonstradas na prática 

algumas dessas técnicas, nomeada-

mente as executadas pela equipa de 

arboricultura da Fundação Serralves. 
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Conversas
com Ciência

Numa parceria com o Centro 

Interdisciplinar de Investigação 

Marinha e Ambiental (CIIMAR), o 

Conversas com Ciência convida um 

investigador e a comunidade para 

uma conversa informal, um domin-

go por mês, a realizar-se no Parque 

de Serralves. A partilha assente 

nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, terá como especial des-

taque nas temáticas: “Proteger a vida 

marinha”; “Ação climática”; “Saúde de 

qualidade”; “Erradicar a fome”; “Água 

potável e saneamento”; e “Energias 

renováveis e acessíveis”. Estas ses-

sões visam aproximar a comunidade 

à ciência e comunicação de ciência 

através do conhecimento do traba-

lho desenvolvido pelos investigadores 

do CIIMAR.
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Em 2020 a Fundação de Serralves em 

parceria com a Lipor apresenta, a 

Extensão da 26.ª Edição do Festival 

Internacional de Cinema Ambiental da 

Serra da Estrela - CineEco em Serralves.  

Trata-se do único festival de cinema 

em Portugal, realizado anualmente 

em Seia desde 1995, por iniciativa do 

respetivo Município e que se dedica à 

temática ambiental.

A iniciativa procura trazer à cidade 

do Porto a aproximação às causas 

ambientais emergentes, através do 

processo criativo que o cinema co-

munica, assente num programa 

transversal para adultos e crianças, 

bem como destacar novos públicos, 

através da sensibilização e desa-

fio para análise reflexiva e partilhada 

dos filmes apresentados, com vista 

à participação ativa e continuada em 

defesa da responsabilidade ambien-

tal que hoje se exige. 

CineEco
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SERRALVES E A REDE ESCOLAS DO FUTURO 2019/20

Natureza como
Sala de Aula

Na perspetiva de que a Natureza cons-

titui um espaço privilegiado para a 

observação, experimentação e apren-

dizagem, em 2020 o Serviço Educativo 

da Fundação de Serralves (re)associa-

-se ao CRE.Porto (Centro Regional 

de Excelência em Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Área 

Metropolitana do Porto) numa causa 

comum que assenta no princípio de que 

a educação é a base estrutural para 

a construção de cidadãos ambiental-

mente conscientes e responsáveis, 

na participação e materialização de 

ações de capacitação e iniciativas que 

se associem a questões ambientais 

emergentes, através do projeto “A 

Natureza é a melhor sala de aula” que 

segue na sua 2ª edição.

Sendo a Fundação de Serralves um espa-

ço de excelência, que ao longo do tempo 

tem assumido um referencial multipli-

cador fundamental na construção e 

sensibilização de públicos diversos, a re-

flexão e ação ambiental encontram aqui 

uma oportunidade inovadora de ação e 

de aproximação direta da comunidade 

educativa à discussão e participação de 

processos e causas para as quais a ação 

humana é determinante. Deste modo, 

propõe-se uma nova fase do projeto, 

dirigida aos professores e técnicos dos 

Municípios da Área Metropolitana do 

Porto com o desafio - usar a Natureza 

como um espaço de aprendizagem.
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Histórias de Autor

Conversar e conhecer um autor de 

histórias, imagens e narrativas repre-

senta um novo desafio para o Serviço 

Educativo. Numa troca de experiên-

cias, a partilha procurará contar a 

génese, receber a criatividade e fo-

lhear as cores. Através da perspetiva 

partilhada do autor, os participantes 

são convidados a conhecer o proces-

so de concetualização do seu trabalho, 

desde o conceito criativo de origem, ao 

seu propósito e essência.

 û SESSÃO ILUSTRADA

 O Serviço Educativo no domínio 

Ambiente, procura valorizar ferra-

mentas transversais de expressão tais 

como a ilustração, enquanto estraté-

gia privilegiada e única para comunicar 

Ambiente e potenciar a aproximação à 

literacia científica e pedagógica. 

Deste modo, o Histórias de Autor, 

contará com o Mestre Katsumi 

Komagata, japonês e autor de vários 

livros infantis e formador criativo. 

Mundialmente conhecido pelos seus 

livros e pela sensibilidade que os mes-

mos nos transmitem, destaca-se o 

livro “When the Sun Rises”, premiado 

com uma menção especial Lifetime 

Achievement no Ragazzi Awards em 

Bologna 2016. Através da sua arte, o 

autor procura potenciar a criativida-

de e a comunicação entre a linguagem 

e expressão das crianças e adultos, 

proporcionando-nos um conhecimen-

to sobre os diferentes métodos de 

utilização do papel enquanto modo 

de expressão e comunicação, privile-

giando diferentes formas e universos, 

tais como cortes, texturas e cores, 

que sobressaem no papel e que pro-

curarão em sonância com a ilustração, 

potenciar a imaginação e a criativida-

de das crianças.
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A oficina dará a conhecer o processa-

mento da fibra da lã, do velo em bruto 

até ao fio. Com a lã resultante do 

processo de tosquia da raça Bordaleira 

de Entre Douro e Minho da Quinta, 

serão explorados os princípios de 

lavagem da lã em bruto, recorrendo a 

métodos práticos de quem trabalha 

em pequena escala. Lavada a nossa 

lã, os participantes são convidados 

a aprender a preparar as f ibras 

para a fiação, através da cardação 

e da penteação. Será igualmente 

uma oportunidade para conhecer o 

processo da fiação com fuso e/ou roda 

de fiar, bem como o material necessário, 

incluindo cardas, pentes, cardadeira 

de tambor, fusos de suspensão, fusos 

portugueses e rodas de fiar.

Oficina aprender
a trabalhar a lã
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De forma a experienciar e vivenciar o 

Parque, nas suas diversas dimensões, 

o público é convidado a participar num 

ciclo de 8 visitas e percursos temáti-

cos no Parque Histórico de Serralves. 

As visitas serão orientadas por téc-

nicos especializados da Floradata que 

nos levam à descoberta da biodiversi-

dade e a uma melhor compreensão da 

existente no Parque.

Com a duração de 90 minutos cada, 

lança-se o desafio para os seguintes 

temas: As espécies de flora nativas; 

Gigantes da floresta; Plantas orna-

mentais; Adaptações das plantas ao 

ambiente; A domesticação das plan-

tas e animais; Anfíbios do Parque; Aves 

do Parque; Invertebrados do Parque.

Experienciar
o Parque
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O Serviço Educativo convida os pro-

fessores e todos os interessados a 

participar num conjunto de 4 Ações 

de Formação assentes na abordagem 

Forest School (UK) e no método Flow 

Learning™ (USA). As ações decorre-

rão nas 4 estações do ano, permitindo 

uma experiência direta no Parque de 

Serralves no âmbito da abordagem pe-

dagógica Forest School que assenta no 

conceito de aprendizagem transfor-

macional e o método Flow Learning™, 

desenvolvido há mais de 40 anos pelo 

Prof. Joseph Cornell (EUA). 

Forest Flow com o
movimento Bloom
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Para cada exposição será concebida 

uma folha de exercícios que estimule 

a visita em família e a exploração das 

obras apresentadas. Esta folha de fa-

mílias é concebida por uma ilustradora 

que, de forma lúdica e informada, pro-

põe percursos, perspetivas e coloca 

questões sobre as obras apresenta-

das.

Folha de Famílias
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Para comemorar a Noite Internacional 

dos Museus o Serviço Educativo tem 

planeada uma noitada em família nas 

galerias das exposições.

Um jogo de tabuleiro será o veículo para 

descobrir, questionar, desenhar e co-

nhecer a arte.

Esta iniciativa tem por objetivo pro-

mover a vivência divertida em família 

e inspirar uma nova experiência dos 

processos artísticos numa noite me-

morável no Museu de Serralves.

NOITE INTERNACIONAL DOS MUSEUS

Jogatina no Museu
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Vamos medir, desmedir, percorrer, cor-

rer, discorrer o território do Parque. 

Conhecer-lhe, com todas as partes do 

corpo e os cinco sentidos, as costuras, 

os recantos e os encantos. Tentaremos 

também ser árvores entre as árvores. 

E como árvores caminharemos.

Através de uma aproximação sistemáti-

ca ao concreto do Parque de Serralves 

e também aos discursos que sobre eles 

produzem os que zelam pela sua manu-

tenção e os que pensam a sua fruição, 

faremos uma cartografia que inclui-

rá, diário de bordo, herbário coletivo, 

inventário de esconderijos, invenção 

de itinerários, aprendizagem de sa-

beres botânicos, reconhecimento do 

lugar do homem na casa do mundo, no-

meação de lugares dentro do lugar, etc. 

Faremos trinta por uma linha nas se-

tes quintas de Serralves.

Andam as Árvores
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Sendo a sua génese marcada por uma 

metodologia sensorial e naturalista, a 

prática de Yôga no Parque de Serralves 

posiciona-se como um elemento cen-

tral de vivência dos sentidos em estrita 

comunhão corpo-natureza, e, como 

um convite de reflexão, perante esta 

indissociável ligação na obtenção de 

estados de perceção aumentada, de 

harmonia e de pleno bem-estar. 

Yôga no Parque
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Na Quinta de Serralves, as ovelhas re-

sidentes, de raça Bordaleira de Entre 

Douro e Minho, serão tosquiadas com 

o objetivo de se processar a sua lã lo-

calmente, nas oficinas realizadas ao 

longo do ano. Trata-se de um convi-

te para aprender como se obtém a lã 

que usamos diariamente e como é que 

esta deve ser removida da ovelha de 

forma adequada. Uma boa tosquia é, 

não só, um passo incontornável para 

a obtenção de uma fibra têxtil de 

qualidade, mas também um momento 

de demonstração de respeito pelo 

animal que nos oferece uma valiosa 

matéria-prima, e que deve ser tratado 

de forma cuidadosa e conhecedora.

OFICINA EXPERIMENTAL

Tosquia das Raças
Autóctones da Quinta
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Este é um programa de oficinas de teor 

lúdico-pedagógico dirigido a crianças e 

jovens entre os 4 aos 12 anos, no âm-

bito das artes plásticas, das ciências 

experimentais, do ambiente e susten-

tabilidade, bem como do movimento 

e da expressão. Em contacto com o 

Museu de Arte Contemporânea, a Casa 

Cinema Manoel de Oliveira, o Parque e 

a Quinta Pedagógica, as crianças são 

convidadas a explorar os espaços e 

equipamentos através do seu envol-

vimento em atividades que valorizam 

a curiosidade e a criatividade, a experi-

mentação e a vivência em grupo.

Férias em Serralves
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Oficinas de Cinema

O Serviço Educativo da Casa do Cinema 

disponibilizará um conjunto diversifi-

cado de oficinas, dirigidas a todas as 

idades, onde os participantes serão 

convidados a tomar contacto com os 

requisitos e meios de produção das 

imagens em movimento. Desde a es-

crita de um guião até à pós-produção, 

passando ainda pela rodagem, mon-

tagem e demais etapas necessárias à 

realização de um filme, estas oficinas 

serão um laboratório de experimenta-

ção através do qual os participantes 

deverão adquirir novos conhecimen-

tos e uma maior consciência acerca 

das possibilidades digitais da criação 

de imagens.
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Cidade Mais

Em 2020 o Serviço Educativo Ambiente 

da Fundação de Serralves  junta-se 

à 7.ª edição do Cidade Mais, um mo-

vimento com enfoque na promoção 

do desenvolvimento sustentável e da 

transformação social, acreditando que 

a nossa colaboração, assentará numa 

resposta diferenciadora no âmbito das 

metodologias de participação pública 

e de incentivo à partilha e encontro da 

sociedade. Esta parceria passará pelo 

desenvolvimento de atividades con-

juntas, desenho da programação para 

os espaços e momentos Fundação de 

Serralves no âmbito do Cidade Mais.

O Festival Cidade Mais é um evento-la-

boratório social onde todos ensinam 

e aprendem sobre sustentabilidade. 

Acontece em julho, durante 3 dias, nos 

Jardins do Palácio de Cristal, e integra 

atividades como conferências, mer-

cado, oficinas, concertos, exposições, 

visitas guiadas e conversas.
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Serralves tem vindo a aprofundar a li-

gação com instituições vocacionadas 

para o acompanhamento de grupos 

com necessidades especiais/por-

tadores de deficiência, através da 

organização de programas contínuos, 

com periodicidade semanal ou mensal 

cada vez mais extensos.

As propostas são adequadas às ca-

racterísticas dos grupos, tendo por 

objetivo despertar atitudes e compor-

tamentos relacionais e desenvolver a 

autonomia, em colaboração com os 

respetivos técnicos.

Em 2020, o Serviço Educativo pretende 

ainda ampliar as ações já desenvolvi-

das, com um programa especialmente 

pensado para receber portadores de 

deficiência e ou incapacidade acompa-

nhados das famílias.

Portadores de
Deficiência e/ou

Incapacidade
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O projeto “Janelas para o Mundo”, que 

teve o seu início no ano de 2019, é uma 

iniciativa inovadora, qua alia experiên-

cias de interação virtual, à aplicação 

de metodologias de educação não for-

mal, do âmbito artístico e ambiental 

no contexto de dois Estabelecimentos 

Prisionais na zona Norte do país. 

A aprendizagem e a experimenta-

ção, através da realidade virtual, são 

proporcionadas por mecanismos de 

contacto com a Fundação, quer seja 

pelos seus espaços expositivos e am-

bientais: Museu, Casa de Serralves, 

Galeria Contemporânea, Biblioteca, 

Casa do Cinema Manoel de Oliveira, 

Parque e Quinta de Serralves.

Janelas Para
o Mundo
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Baseado na experiência de Serralves 

ao longo dos anos, o projeto “Olhares 

Inclusivos” é particularmente dirigido a 

públicos com deficiência e incapacidade, 

que permite ampliar e aprofundar a in-

tervenção da Fundação neste campo.

O público-alvo prioritário e os destina-

tários finais deste projeto de inovação 

social são os utentes de entidades e 

instituições de solidariedade social.

Serralves oferece mensalmente visi-

tas orientadas em Língua Gestual 

Portuguesa (LGP) através da parce-

ria com a Laredo - Instituição Cultural. 

Especificamente dirigidas à comuni-

dade surda, estas visitas recebem os 

visitantes na sua língua natural, para 

um diálogo sobre as exposições no 

Museu, a arte contemporânea, a ar-

quitetura e a paisagem de Serralves. 

Programa de oito sessões de trabalho 

no formato de oficinas e de visitas guia-

das às exposições com um grupo de 

utentes da especialidade de psiquia-

tria do Hospital de São João, no Porto.

Olhares Inclusivos
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Visitas em Língua 
Gestual Portuguesa 

Promovida pela Association Cardan, 

acontece todos os anos, em maio, na 

cidade industrial de Amiens, em França. 

Apresentada a Serralves por Luiz 

Rosas e Eduarda Dionísio, tem aconte-

cido também em Lisboa e Beja. Envolve 

pessoas que escrevem, pessoas que 

desenham e pessoas zangadas com a 

leitura. Num último momento, envol-

ve todos quantos queiram participar 

na festa de ler e escutar o que foi es-

crito. Parceria: Maison de la Culture 

d'Amiens, Casa da Achada, Museu de 

Serralves, Biblioteca de Beja.
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Hospital de
São João - Porto

A Academia Ubuntu é um projeto de 

capacitação de jovens com elevado po-

tencial de liderança em contextos de 

exclusão social. O programa desenvol-

ve-se a partir do Ubuntu, um conceito 

africano que significa “Eu sou porque 

Tu és”, a partir do qual é possível traçar 

um percurso de formação para uma 

Liderança Servidora. A Fundação de 

Serralves estabeleceu um protoco-

lo de colaboração com esta Academia 

que se tem vindo a desenvolver desde 

o início de 2013.
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Leitura Furiosa

Criado pelo ICOMOS a 18 de abril de 

1982 e aprovado pela UNESCO no ano 

seguinte, este dia comemorativo tem 

como objetivo sensibilizar os cidadãos 

para a diversidade e vulnerabilidade do 

património, bem como para o esforço 

envolvido na sua proteção e valorização.
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Para comemorar o Dia Internacional 

dos Museus, celebrado a 18 de maio, o 

Serviço Educativo irá ampliar a oferta 

de atividades. Na noite dos Museus se-

rão programadas ações com o objetivo 

de incentivar a descoberta de novas 

perspetivas do Museu de Serralves.

Academia Ubuntu /
Instituto Padre
António Vieira
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As Jornadas Europeias do Património 

decorrem no final de setembro e são 

uma iniciativa anual do Conselho da 

Europa e da União Europeia, envol-

vendo cerca de 40 países, tendo como 

objetivo a sensibilização dos cidadãos 

para a importância da proteção e va-

lorização do Património.

Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios
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Dia Internacional
dos Museus e

Noite dos Museus

Numa perspetiva de convidar a sociedade 

civil a refletir e debater a ação humana 

e as questões ambientais emergen-

tes, o Serviço Educativo Ambiente em 

parceria com o Centro Interdisciplinar 

de Investigação Marinha e Ambiental 

(CIIMAR), darão continuidade ao de-

senvolvimento das Sessões Temáticas 

– Ambiente Descontraído. Em 2020 se-

rão privilegiadas 5 sessões temáticas 

assentes nos dias celebrativos na-

cionais e internacionais: Dia Mundial 

da Água (22 março); Dia Mundial da 

Terra (22 de abril); Dia Internacional 

da Biodiversidade (22 de maio); Dia 

Internacional da Paisagem (20 de 

outubro); e Dia Nacional do Mar (16 

novembro). A comunidade é convidada 

à discussão de temáticas mediáticas 

e atuais da sociedade contemporâ-

nea, uma partilha informada e informal 

contando com a participação ativa do 

público sob moderação da Jornalista 

Arminda Deusdado.
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Serralves dará continuidade, em 2020, 

ao ciclo de Conferências “Arte e 

Espiritualidade”, comissariado por 

Pedro Abrunhosa e Paulo Mendes Pinto.

Este ciclo continuará a abordar temáti-

cas em torno da Arte, Espiritualidade 

e Dogma: a arte, força vital de pro-

funda espiritualidade, é ela própria 

estremecimento, inquietação e apa-

ziguamento.  De que forma dialoga 

a Arte com a Ciência, a Filosofia, a 

Religião, o Pensamento? 

CONSELHO DA EUROPA E UNIÃO EUROPEIA

Jornadas
Europeias do

Património
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Durante dois dias transformar todo o 

espaço de Serralves numa festa da 

Filosofia. Serralves será o ponto de en-

contro de filósofos puros e pensadores 

impuros que procurem ideias fortes 

para discutir a atualidade. Se a filosofia 

serve para nos ajudar na difícil tare-

fa de sermos contemporâneos de nós 

próprios, então Serralves tem todas 

as condições para ser a marca des-

se pensamento perplexo e paradoxal. 

O filósofo espanhol Daniel Innerarity 

(cujo livro «Política para Perplexos» 

acaba de ser publicado em português) 

e jornalista português Carlos Magno 

organizarão o ciclo.

A Filosofia do Digital será o tema trans-

versal do primeiro encontro

SESSÕES TEMÁTICAS

Ambiente
Descontraído
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Conferências Arte 
e Espiritualidade

“O binómio de Newton é tão belo como a 

Vénus de Milo. O que há é pouca gente 

para dar por isso.” In. Poesias de Álvaro 

de Campos. Fernando Pessoa.

Arte e Ciência têm sido tratadas ao 

longo dos últimos tempos como duas 

disciplinas separadas, mas quando são 

analisadas em conjunto fica evidente o 

impacto que tem uma sobre a outra.

Em 2020 será apresentado em Serralves 

o Ciclo “Arte e Ciência” que juntará, em 

cada sessão, importantes artistas e 

cientistas que em Serralves debaterão 

diversos temas de interligação entre a 

arte e a ciência.
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Festa da Filosofia

Como parte do compromisso do Museu 

de Arte Contemporânea de Serralves 

com a arquitetura, 2020 verá a ter-

ceira edição da iniciativa “The Álvaro 

Siza Talks”. Este evento anual abre o 

debate sobre as questões mais rele-

vantes da arquitetura contemporânea 

a arquitetos, académicos e estudan-

tes, celebrando o espírito da obra de 

Álvaro Siza. 

O objetivo central deste evento consiste 

na produção e no intercâmbio de co-

nhecimento sobre a arquitetura. Cada 

edição está subordinada a um tema 

específico e promove a discussão e o 

debate, tendo como leitmotiv ques-

tões e valores que encontram eco na 

prática de Siza.

Fazem parte do Comité Científico das 

“The Álvaro Siza Talks”: Álvaro Siza, 

Eduardo Souto de Moura, Farrokh 

Derakhshani (Diretor do Prémio de 

Arquitetura Aga Khan), Philippe Vergne 

(Diretor do Museu de Serralves) e 

Carles Muro (Curador Adjunto para 

a Arquitetura do Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves).
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Ciclo de Conferências 
Arte e Ciência

Na edição de 2020 o programa “Novas 

Perspetivas” busca investigar o con-

ceito de paradigmas singulares de 

pensamento e de ação ao convidar 

diretores de museus, curadores, pen-

sadores e artistas, portugueses e 

estrangeiros a realizar uma reflexão 

sobre modelos alternativos à reali-

dade presente. Abordar-se-ão, entre 

outras, questões como o campo das 

artes e da criação consegue propor 

alternativas às grandes questões 

contemporâneas.
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A Casa do Cinema apresenta anual-

mente um programa de conferências 

dedicado à obra de Manoel de Oliveira 

e à revisão crítica da história do ci-

nema e das imagens em movimento. 

Além de refletir sobre o cinema por-

tuguês, estas conferências têm por 

objetivo aferir criticamente e enqua-

drar as novas orientações do cinema 

contemporâneo, convidando, para isso, 

pensadores, cineastas, artistas, teóri-

cos e críticos de renome internacional. 

 û ARTHUR JAFA: LOVE IS THE 

MESSAGE, THE MESSAGE IS DEATH 

O trabalho artístico e teórico de Arthur 

Jafa em redor da imagem em movi-

mento questiona as possibilidades 

de representação da negritude como 

modo de revolução rítmica do audiovi-

sual. Nesta conferência procurar-se-á 

refletir, no atual contexto do debate 

pós-colonial da história das imagens, 

sobre as estratégias formais que 

permitem a visibilidade e traduzem a 

identidade cultural negra, através da 

relação entre música e cinema.

The Álvaro Siza Talks
DISCURSOS SOBRE ARQUITETURA
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Novas Perspetivas

 û MANOEL DE OLIVEIRA FOTÓGRAFO

A faceta desconhecida de Manoel de 

Oliveira enquanto exímio fotógrafo 

revela a sua forma de olhar o mun-

do, de o enquadrar e de o dar a ver. 

Esta é uma característica comum 

a vários dos grandes cineastas, de 

Sergei Eisenstein a Andrei Tarkovsky. 

Nesta conferência explorar-se-ão 

as dinâmicas entre a imagem fixa e 

a imagem em movimento, mergu-

lhando na fluidez dos artistas que 

trabalharam sobre estes dois cam-

pos complementares.

 û ALEXANDER KLUGE: O QUE É 

AINDA O CINEMA POLÍTICO?

Na presença da obra do escritor e ci-

neasta Alexander Kluge, a Casa do 

Cinema promove uma conferência 

onde se refletirá sobre os parâme-

tros (estéticos, teóricos, críticos), o 

alcance e os termos em que é possível 

perspetivar, hoje, um cinema político, 

num contexto de um pensador que 

desenraíza e reconstrói uma arqueo-
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logia das imagens e da História.

Pensadas em articulação com as ex-

posições e em parceria com o Serviço 

Educativo da Fundação de Serralves, 

a Casa do Cinema promove um pro-

grama de lições de cinema dirigidas a 

diferentes tipos de públicos (escolar, 

universitário, geral, especializado). 

Convidando realizadores, atores, 

técnicos e outros profissionais a 

partilharem as suas experiências e 

a falarem dos seus processos cria-

tivos, este programa promove uma 

aproximação às práticas do cinema.

Conferências
Manoel de Oliveira
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Como acontece desde a primeira edi-

ção, em 2010, a iniciativa “Jornadas 

AEP/Serralves, voltará a decorrer 

na Fundação de Serralves no último 

trimestre de 2020, onde se poderão 

fazer ouvir importantes reflexões 

e testemunhos de decisores insti-

tucionais, empresários e gestores, 

portugueses e estrangeiros, que são 

protagonistas da globalização da eco-

nomia e do conhecimento. 

Este encontro é já uma paragem 

obrigatória para a reflexão sobre 

o posicionamento de Portugal no 

mundo globalizado, integrando as 

experiências e visões de figuras re-

levantes nas mais diversas áreas do 

nosso conhecimento.

Lições de Cinema 
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O Serviço Educativo Ambiente da 

Fundação de Serralves e a Associação 

Smart Waste Portugal (ASWP) as-

sociam-se numa causa comum, a 

valorização da economia circular 

enquanto modelo económico mais 

sustentável na construção e tran-

sição da sociedade contemporânea.  

A emergência de resposta a questões 

como a escassez dos recursos na-

turais, o aumento demográfico, as 

alterações climáticas, a ineficiência 

na utilização de matérias-primas, a 

produção excessiva de resíduos, bem 

como o consumo massivo, são alguns 

dos temas foco que exigem atual-

mente respostas e soluções eficazes 

assentes na atenção e participação 

ativa de todos e na transição para 

uma economia circular, no âmbito da 

conservação do capital natural.

Alinhados no princípio comum de 

“Transformar o nosso Mundo” em 

convergência com a Agenda 2030 

de Desenvolvimento Sustentável 

e o Plano de Ação para a Economia 

Circular em Portugal, a siner-

Jornadas
AEP/Serralves

11ª EDIÇÃO
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gia de atuação da Fundação de 

Serralves e a Associação Smart 

Waste Portugal, assentará na pro-

moção da Conferência Liderar 

a Transição - SMART WASTE 

PORTUGAL|SERRALVES 2020.

Liderar a Transição
SMART WASTE PORTUGAL | SERRALVES
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Serralves tem presente no seu ADN o 

permanente dinamismo da atividade que 

desenvolve, propiciando cruzamentos 

entre o mundo artístico e o mundo em-

presarial bem como o contínuo convívio 

institucional de artistas de várias áreas 

com Mecenas, Patronos e Fundadores.

Assumindo a Fundação, como um dos 

seus objetivos estratégicos, contribuir 

para o desenvolvimento de um ambien-

te favorável à criatividade, unir-se-á, 

uma vez mais, ao Super Bock Group e à 

sua experiência e conhecimentos, para 

potenciar projetos inovadores na área 

das indústrias criativas.
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A comunicação tem sido um dos princi-

pais impulsionadores da atividade e do 

sucesso da Fundação de Serralves nos 

últimos anos. O seu papel catalisador da 

atração e captação de públicos diver-

sos, nacionais e estrangeiros, tem sido 

fundamental para a partilha da progra-

mação e património de Serralves dentro 

e fora de Portugal. A utilização de uma 

linguagem gráfica contemporânea, 

sóbria, coerente e que espelhe o tra-

balho desenvolvido pela Fundação será 

sempre uma preocupação no desenvol-

vimento da comunicação de Serralves.

Poder-se-ão destacar os seguintes 

objetivos:

 û Continuar a demonstrar nacional e in-

ternacionalmente o papel de relevo 

da Fundação 

 û Potenciar o impacto de todo o tipo de 

suportes de comunicação 

 û Captar visitantes nacionais e estran-

geiros, comunicando da forma mais 

eficaz consoante a sua localização e 

percurso de decisão

 û Manter a presença em meios de co-

municação de larga escala para os 

momentos chave da programação

 û Estudar os públicos atuais, analisando 

a tomada de decisão e opinião sobre 

a visita

 û Reforçar a comunicação com o público 

nacional (maior abrangência de públi-

cos e diversificação das plataformas 

de comunicação)

 û Aumentar a comunicação dirigida 

ao público internacional, tanto no 

país de origem como durante a vi-

sita a Portugal

 û Adaptar formatos de comunicação 

às tendências atuais (digitalização 

e interatividade)

 û Solidificar a aposta na comunicação 

através da imagem (fotografia e vídeo)

 û Avaliar e expandir as parcerias com 

profissionais de turismo e instituições 

culturais com impactos ao nível da co-

municação e divulgação

 û Renovar a aposta na divulgação de uma 

marca com raízes sólidas e provas de 

qualidade amplamente validadas 

 û IMAGEM E MARCA

Serralves beneficia de um forte reco-

Comunicação
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nhecimento em termos de imagem, 

sendo essa uma vantagem a man-

ter. Assim, continuará a apostar-se 

na coerência da imagem da Marca, na 

sua aplicação às diferentes utilizações, 

dotando os materiais de coerência, ho-

mogeneidade e assim aumentando a 

sua eficácia.

 û MEIOS DIGITAIS

O lançamento do novo website permi-

te melhorar a presença base online da 

Fundação. Com essa premissa, será 

possível apostar mais fortemente em 

campanhas de comunicação digital a 

nível nacional e internacional, comu-

nicando assim de forma mais eficaz e 

monitorizável com o público que utiliza 

os meios digitais como ponto de partida 

para a tomada de decisões. A presença 

nas redes sociais permite a interação 

permanente com os que acompanham 

Serralves de forma mais direta, pelo 

que será mantida de forma ativa. Ao ní-

vel dos suportes de comunicação nos 

espaços da Fundação, privilegiar-se-á 

de forma crescente a experiência digi-

tal e a interatividade com os públicos.

 û PUBLICIDADE

A ampla diversidade de temas de traba-

lho da Fundação de Serralves torna o 

planeamento de meios muito exigente. 

Assim, manter-se-á o foco na notorie-

dade da Fundação e dos seus grandes 

projetos, adequando o tipo de meio 

publicitário às necessidades de cada 

atividade. A presença em meios de 

maior escala será mantida mas a apos-

ta em publicidade digital tem também 

uma tendência de crescimento acen-

tuado, tendo em conta o seu potencial 

para atingir públicos específicos. 
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A presença física nos aeroportos na-

cionais e revistas de bordo é também 

parte da estratégia para comunicar 

com os turistas, bem como o refor-

ço da divulgação em hotéis, postos de 

turismo, instituições culturais, e jun-

to dos operadores de turismo. 

 û COMUNICAÇÃO DE TURISMO

Será feita uma forte aposta na comu-

nicação com os públicos estrangeiros, 

nomeadamente turistas, através da 

comunicação nos seus locais de pes-

quisa de informação, bem como de 

passagem física (aeroportos, es-

tações de comboios, terminais 

marítimos, postos de turismo, entre 

outros), e ainda através dos parceiros 

profissionais de turismo. 

 û ESTUDO DE PÚBLICOS

O conhecimento sobre os diferentes pú-

blicos, seus perfis e interesses, é a pedra 

basilar para a preparação de comuni-

cação adequada. Para conseguir fazer 

chegar a informação sobre Serralves 

e as suas atividades a todos os possí-

veis interessados, bem como despertar 

interesse nos restantes, é necessário 

conhecer cada tipo de público, saber 

onde e como acedem à informação, em 

que dados baseiam as suas tomadas de 

decisão, como decorre o percurso digi-

tal e físico até Serralves e, igualmente 

importante, como se sentem enquan-

to estão na Fundação. 
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Nos últimos anos, Serralves tem vindo a 

conquistar de forma consistente es-

paço editorial nos diferentes meios 

de comunicação social, justificando-

-se assim a subida contínua do AEV 

(Advertising Equivalent Value) nos me-

dia nacionais.

Estes resultados demonstram o enor-

me impacto e interesse dos media 

generalistas e especializados nas ati-

vidades desenvolvidas por Serralves, 

ocupando assim uma das posições de 

liderança no contexto nacional.

O reforço da atenção ao papel e ao mo-

dus operandi dos media digitais, cada 

vez mais relevantes e sobretudo pre-

ponderantes por atingirem bolsas mais 

segmentadas de públicos e imprimirem 

uma pressão também ela diferenciada, 

serão uma das variáveis de atuação a 

ser reforçada nesta área, dada a im-

portância que têm para a consolidação 

da reputação de Serralves, seja em 

termos nacionais como internacionais. 

Na sequência dos investimentos já rea-

lizados em 2019 e com resultados 

comprovadamente positivos, con-

tinuaremos a apostar no reforço da 

publicação/transmissão de conteúdos 

editoriais de grande impacto, como 

por exemplo emissões especiais rea-

lizadas a partir de Serralves - jornais 

televisivos, emissões especiais de pro-

gramas de grande audiência, artigos 

e reportagens sobre os grandes mo-

mentos de programação, entrevistas 

com protagonistas, etc. – ou até inicia-

tivas produzidas ou co-produzidas por 

Serralves que possam ser considera-

Assessoria de 
Imprensa



 ATIVIDADES DE SUPORTE282

das por meios de comunicação como 

conteúdos com interesse para serem 

transmitidos ou gravados para emis-

são posterior. 

 û CONSOLIDAÇÃO DA 

NOTORIEDADE NOS MEIOS 

INTERNACIONAIS

Outro eixo a que continuaremos a 

dar particular atenção é à planifica-

ção sustentada de ações junto de 

órgãos de comunicação social es-

trangeiros. A presença regular de 

Serralves e das suas atividades em 

títulos internacionais generalis-

tas ou especializados é um objetivo 

prioritário. Para além da verten-

te expositiva, os grandes eventos 

promovidos por Serralves, como o 

Serralves em Festa ou Museu como 

Performance, poderão afirmar-se 

como marcos relevantes junto dos 

meios internacionais.

 û A CAPTAÇÃO DE VISITANTES  

E TURISTAS 

A comunicação de Serralves enquanto 

destino turístico de excelência no no-

roeste peninsular, será trabalhado de 

forma intensa quer na imprensa na-

cional quer na imprensa internacional.

O estreitamento de relações quer 

com operadores, quer com entidades 

oficiais de turismo poderá permitir 

antecipar algumas oportunidades em 

termos de comunicação interessan-

tes ou investir de forma conjunta em 

press trips com meios de importân-

cia estratégica.

 û NEGOCIAÇÃO DE  

PARCERIAS MEDIA

A proximidade e o envolvimento dos 

órgãos de comunicação social com 

Serralves é muito relevante, pelo 

que se manterá a disponibilidade 

de Serralves em prolongar, renovar 

ou desenvolver novas parcerias de 

media com órgãos de comunicação 

social para momentos relevantes da 

programação.
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 û REFORÇO DA VISIBILIDADE

SERVIÇO EDUCATIVO E COLEÇÃO 

DE SERRALVES

A continuidade da aposta neste eixo 

relevante, ilustrativo da dinâmica de 

Serralves, a atividade dos Serviços 

Educativos da Fundação, justif i-

ca continuar a comunicar junto de 

meios especializados e em meios de 

proximidade, de forma a reforçar as 

ligações a públicos prescritores e a 

potenciais participantes nas ativida-

des programadas.

Também a Coleção de Serralves e a sua 

dinamização, que é promovida pelas 

diversas itinerâncias dentro e fora do 

país é um importante eixo de comu-

nicação que justifica o reforço nesta 

aposta. O forte investimento nes-

te eixo de comunicação, assente num 

trabalho em rede com as autarquias 

Fundadoras para impactar os meios 

locais e regionais e com os parcei-

ros internacionais de Serralves para 

ganhar espaço editorial nos meios 

internacionais potenciarão o incre-

mento dos resultados nestes meios.

 û REFORÇO DA REPUTAÇÃO DE 

SERRALVES ATRAVÉS DOS MEDIA

A consistência da atuação de Serralves 

ao longo dos anos e o compromis-

so que renova permanentemente 

com os seus sólidos princípios fun-

dacionais aliada ao alargamento da 

sua base de fundadores permitiram 

a conquista de uma posição reco-

nhecida face a instituições do setor 

cultural, do setor institucional e até 

do setor empresarial ao nível nacio-

nal e até internacional.

Tal permite explorar de uma for-

ma mais clara – sem abandonar um 

perfil ponderado e sóbrio – a capa-

cidade de afirmar Serralves mais 

como fonte de conteúdos, intro-

duzindo temáticas nas agendas, 

liderando interações de relevância 

para a comunidade e não depender 

em demasia da notícia ou de agen-

das impostas pelas circunstâncias
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As atividades comerciais desenvolvidas 

em Serralves têm vindo a acentuar a 

sua relevância na obtenção de proveitos 

importantes para a sustentabilidade 

financeira da Fundação de Serralves.

O desenvolvimento de produtos e ex-

periências diferenciadoras serão 

trabalhados de forma a continuar a 

atrair clientes individuais, mas tam-

bém corporativos.

 û AMIGOS

Os Amigos de Serralves têm vindo a 

crescer sustentadamente nos últimos 

anos. Para 2020 esta área de negócio 

tem como foco crescer a angariação, 

recuperação e fidelização do universo 

de Amigos existentes.

 û ARBORICULTURA

O aumento da performance desta uni-

dade de negócio irá ser trabalhado 

com o objetivo de potenciar os clien-

tes atuais bem como na pesquisa de 

novos clientes. Serão, para tal, desen-

volvidos contactos com os Municípios 

Fundadores para apresentação destes 

serviços bem como identificados gru-

pos alvo de novos potenciais clientes.

A comunicação é também cada vez mais 

relevante nesta área pelo que serão de-

senvolvidas vagas de comunicação em 

épocas do ano adequadas aos serviços.

 û CURSOS E WORKSHOPS

Serralves é também um espaço de 

formação. Nos seus espaços ocor-

rem frequentemente momentos de 

reflexão e debate sobre temáticas 

relevantes para a sociedade contem-

porânea. As atividades de formação 

em torno destes temas são importan-

tes para que a Fundação de Serralves 

possa alargar a sua atuação a um 

mais vasto universo de públicos. Esta 

área de atividade procurará desenvol-

ver temas que captem a atenção das 

novas gerações para os temas da so-

ciedade contemporânea. Igualmente 

relevantes serão as temáticas do meio 

ambiente e relação com a natureza.

 û ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO

Os espaços de restauração proporcio-

nam aos seus utilizadores experiências 

e momentos únicos. Será por isso am-

bição para 2020 fazer crescer o número 

de utilizadores destes espaços através 

de uma maior dinamização dos mesmos. 

 û EVENTOS

A Fundação de Serralves é cada vez mais 

procurada para a realização de eventos 

de várias naturezas, seja para públicos 

particulares, seja para públicos corpora-

tivos ou mais massificados. Os espaços 

únicos que a Fundação de Serralves dis-

põe proporcionam aos participantes 

nestes eventos experiências irrepetíveis 

e diferenciadoras.   Pretende-se em 2020 

analisar novos espaços e áreas como a 

Atividade Comercial
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Casa do Cinema Manoel de Oliveira ou o 

Treetop Walk cujo potencial de renta-

bilização pode ser muito interessante. 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

As Festas de Aniversário realizadas na 

Fundação de Serralves mantêm as di-

retrizes educativas definidas pelos seus 

Serviços Educativos. Pretende-se con-

tinuar a oferecer serviços de qualidade, 

num ambiente diferenciador e com con-

teúdos pedagógicos e didáticos. 

 û LIVRARIA

A Livraria de Serralves é um ponto 

de referência na cidade e região, no 

que a publicações de Arte e Cultura 

Contemporânea diz respeito. A intenção 

será de manter a oferta relacionada com 

as áreas core da Fundação e o Programa 

expositivo do Museu de Serralves. A di-

namização do espaço será feita através 

dos eventos de lançamento e book sig-

ning de editoras e artistas de prestígio.

 û LOJA

O Loja de Serralves pretende cada vez 

mais ser um espaço com uma oferta dis-

tintiva e diferenciada na cidade do Porto.

 û LOJA ONLINE

O desenvolvimento do canal e-commerce 

representa um dos focos da estratégia 

comercial. O lançamento da nova Loja 

online, vem renovar a imagem e presen-

ça digital da Loja e Livraria de Serralves 

e potenciar uma maior visibilidade e 

aproximação aos clientes, sobretudo 

internacionais, posicionando-a ao nível 

de outros projetos congéneres de ins-

tituições culturais internacionais

A nova plataforma digital integrará uma 

oferta selecionada da Loja e Livraria de 

Serralves, tendo por princípio base a 

sua ligação às áreas core da Fundação. 

Pretende-se apresentar um catálogo de 

produtos digital que prime pela exclusivi-

dade e diferenciação e que funcione como 

montra para captação de novos clien-

tes e parceiros privados, empresariais 

ou corporativos. Em simultâneo, será 

possível estudar o comportamento dos 

visitantes e clientes por forma a orientar 

a estratégia comercial, desenvolvimento 

de produtos e campanhas para corres-

ponder à expetativa do público. 

 û TURISMO CULTURAL

Pretende-se realizar programas de 

viagens culturais, com conteúdos ali-

nhados com o Programa Expositivo. 

O modelo de operacionalização des-

tas viagens será concebido tendo em 

conta o estabelecimento de parcerias 

com entidades especialistas neste 

tipo de programas. 
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Tendo sempre presente a Missão da 

Fundação de Serralves, o Voluntariado 

tem-se revelado uma componente re-

levante na ação desenvolvida com a 

comunidade, sendo uma mais-valia na 

colaboração, divulgação e gosto pela 

utilização dos espaços culturais, bem 

como no acolhimento mais próximo de 

quem visita a Fundação. 

Para 2020, daremos continuidade ao 

nosso objetivo de reforçar as ativi-

dades de voluntariado em articulação 

com outras entidades diretamente 

envolvidas no exercício consciente da 

cidadania, nomeadamente com as ins-

tituições de ensino (escolar e sénior) e 

plataformas de voluntariado, criando 

espaços e momentos que permitam 

capacitar e desenvolver Pessoas.

A equipa de Voluntariado, nas suas di-

ferentes áreas de atuação, pretende 

contribuir e reforçar a qualidade da ex-

periência de quem nos visita. 

Programa
de Voluntariado
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Consciente da sua presença e influência 

junto das comunidades local, regional e 

internacional, a Fundação é reconheci-

da como um exemplo ao nível ambiental 

minimizando os impactes ambien-

tais das suas atividades, prevenindo 

a poluição e contribuindo ativamente 

para o desenvolvimento sustentável. 

Atualmente, as organizações como 

Serralves enfrentam desafios ímpares 

relacionados com questões ambien-

tais, sociais e económicas. É neste 

âmbito que o serviço educativo, as boas 

práticas na manutenção do Parque e 

a certificação ambiental da Fundação 

contribuem para a consciencialização 

da sociedade e para os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável.

A manutenção do processo de certi-

ficação ambiental de Serralves é um 

processo exigente que implica a realiza-

ção de diversas atividades constantes 

de forma a dar cumprimento ao es-

tipulado na norma ISO 14001 e no 

Regulamento EMAS, nomeadamen-

te: monitorizar os consumos de água, 

dos resíduos, de energia elétrica, do gás 

natural e dos combustíveis utilizados 

nos transportes e na manutenção do 

Parque; garantir o cumprimento das 

obrigações de conformidade; acom-

panhar anualmente o processo de 

auditorias, externa e interna; elaborar 

a Declaração Ambiental.

Em 2020 a Fundação irá realizar a audi-

toria externa de transição do registo 

no EMAS e de manutenção da certifi-

cação pela ISO 14001.

De igual modo, a declaração ambiental 

elaborada anualmente irá ser adapta-

da para dar cumprimento aos novos 

trâmites estipulados no Regulamento 

(UE) 2018/2026, de 19 de dezembro.

Estamos conscientes que o compromis-

so dos colaboradores e dos visitantes 

com a proteção do ambiente é essen-

cial para garantir o desenvolvimento 

sustentável, pelo que em 2020 pre-

tendemos continuar a apostar na 

sua sensibilização, delineando novas 

estratégias que promovam o seu en-

volvimento em matéria de ambiente.

Certificação
Ambiental
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