QUE CIDADE É ESTA? QUE CIDADE PODE SER ESTA?

Que cidade é esta?
Que cidade pode ser esta?
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Todo el barrio parecía
un desfile de caravanas.
Las bocinas remecían los santos
colgados de cada balcón de las casas.
Pensé que estábamos en un México
futurista lleno de flúor y santos modelos
entre tanto grito y bocina.
Eu passei aqui por acaso,
o que é isto tudo?
What are you selling here?
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Era Bom que ‘houvesse mais respeito
na cidade…. que esta fosse mais bonita e
cuidada…’ (…) ‘Que houvesse mais
actividades culturais.’ (…)
‘Houvesse novas iniciativas’ (…)
‘Fossem criadas mais pistas para os
peões e bicicletas, e que houvesse
menos trânsito automóvel e menos lixo
nas ruas mais antigas.’ (…) ‘Houvesse
mais papeleiras.’ (...) ‘que a cidade do
Porto deixasse de parecer abandonada
sobretudo no que diz respeito à Baixa
Histórica da Cidade.
Era Bom ‘Criar laços de amizade’.
Era Bom ‘Manter a porta aberta’.

Nas ruas da Vitória descobrem-se
tropas que partem para a guerra,
rebuçados emblemáticos, estudantes
que cantam a vida, varandas – palcos
de memórias, turistas encantados,
bailaricos autênticos, lavadeiras que
abrem percursos, indigentes com ânsia
de norte…
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A energia da cidade
não é inesgotável nem intrínseca:
é circulação, é fabricação, é acção.
C04

Exaltação do sonho, das possibilidades,
das transformações, do renascimento.
Renovação dos rituais.
C05
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O Porto profundo não é o Porto
das casas centenárias, dos monumentos
repletos de história e carácter (mesmo no
meio da sua tão constante ruína),
o Porto das esquinas e vielas pitorescas.
O Porto profundo é o Porto das paisagens
humanas que se despem e despedem
da sua função.
C06

30

31

O espaço é já revelador do que pretende
ser, necessitando somente de acções
simples, de superfície.
A intervenção ajuda apenas a relação
entre o vazio e o seu limite,
sublinhando a potencialidade dos dois,
mudando ligeiramente as condições
físicas para que possam sair de um certo
estado de letargia.
C07
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Conservação participada:
a consciência de que a verdadeira
conservação e reabilitação sustentável
do património só acontece com
o envolvimento e participação
dos seus habitantes.
O amador é aquele que ama,
e este recém-formado colectivo composto
por moradores da zona histórica, pela
diáspora lusófona e por residentes do norte
do país, entregou-se à sua paixão,
em busca de mais saber e engenho,
sem poder imaginar as surpresas
e as palavradas que os aguardavam...

C09

C08

34

35

Uma cidade com muitas cidades,
vilas, aldeias e territórios no seu interior.
Um roteiro feito de resistência, de memória,
de história, de carácter e de urgência.
Um roteiro humano.
C10
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QUEM SOU EU?
EU SOU MANOBRAS!
C11
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Manobremos pois, assim,
na primeira pessoa,
mas do plural!
C12
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1. O QUE É
O MANOBRAS?

MANOBRAS?
Manobras no Porto was a vast cycle of ideas,
events and expressions that flourished in Oporto’s Historical Centre throughout 2011 and 2012.
The project stemmed from the belief that the
inhabitants and visitors to the Historical Centre
are themselves social, cultural and creative agents
– and could thus lead the discovery and the rooting
of new models for living, regenerating and connecting with the City’s multiple quotidians.
Placed within the presupposition of the most
diverse studies that point towards the creative
dimension as an asset towards urban development, soon Manobras unraveled and transcended
a strictly economical reading of this. Development
is, simultaneously, a process woven onto narrative, anthropological, geographical and emotional
fields. And it is from within these fields that a
proposition of a cultural nature may grow effective
roots beyond its immediate resonance in space and
time. While it is true that the most varied cultural
events have managed to project the cities that host
them and therefore generate economic impact,
studies on viability have systematically forewarned
a weak impact throughout and beyond the length
of these events.
Manobras no Porto was therefore a vast cycle,
now concluded, but it regards its mission in the
present and future tenses. It aims at the longevity of
its mission, and the rooting of its impact in the City
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is an evidence: its cultural, territorial, creative and
affective expressions are still, and already, agents of
change, traversing other contexts, other designations, other daily existences.
Manobras no Porto is the outcome of the application “PORTO 2.0 – Festival of the Moving City”,
submitted in 2009 to the program ON.2 – O Novo
Norte1 by PortoLazer, EEM2. It hosted Porto Vivo
– Association for Urban Re-habilitation as a preferred partner, included a wide wealth of partners
from the region’s creative eco-system (covering the
range of all creative sub-sectors), and had its executive coordination ensured by Opium (promotion of
creative industries and cultural management).
Within the scope of the Regional Agreement for
the Competitiveness of Portugal’s Northern Region
(2007), a series of priority thematic agendas had
been identified. Among these was the Regional
Agenda for the Creative Industries, defined in the
context of the Macro-economical Study for the
Development of a Cluster of Creative Industries
in Portugal’s Northern Region.
The dynamization of this thematic agenda
was foreseen within the operational program ON.2
– O Novo Norte, which considered the organisation of large-scale events as an axis to be supported
towards the promotion, consolidation and internationalisation of the Creative Industries Cluster. The
open call in this area defined itself as a stimulus to
the strengthening of its entrepreneurial fabric: both
directly through demand (creating opportunities for
services), and indirectly, creating and consolidating
new audiences that could widen local and national
markets. The call also emphasised the expected
positive outcomes in terms of supply, facilitating the

affirmation and international projection of regional
assets, and the Region as a producer of cultural and
creative goods.
Attempting to transcend a tendency towards a
uniformity of audiences and formats, a territorial
displacement and a focus on an exhibiting nature,
the submitted project’s unusual merit was acknowledged as such by CCDR-N.3 Rating it with the
highest grading of the competitive call (4,7 points
out of 5), this regional entity outlined the relevance of the object and the ambition of the project.
It became therefore possible to mobilise a global
investment of 2,153,380.80 euros, funded in 85% by
the European Fund for Regional Development, and
co-funded by the Oporto City Hall via PortoLazer,
EEM in 15%, throughout the period ranging from
October 2010 to March 2013. HA, PR

1. Operational Program within the
scope of the National Strategic Reference
Framework (QREN) 2007-2013.
2. Non-profit entity managed by the
Oporto City Hall.
3. Commission for the Coordination and Regional Development of the
Northern Region.

MANOBRAS?
O Manobras no Porto foi um vasto ciclo de
ideias, eventos e expressões que floresceram no
Centro Histórico do Porto ao longo de 2011 e
2012. O projecto partiu da convicção de que os
habitantes e visitantes do Centro Histórico são,
eles mesmos, agentes sociais, culturais e criativos – e que, desse modo poderiam liderar a
descoberta e o enraizamento de novos modelos
de vivência, regeneração e relação com os múltiplos quotidianos da Cidade.
Situado no pressuposto dos mais diversos
estudos que apontam para a dimensão criativa como mais-valia para o desenvolvimento
urbano, desde logo o Manobras no Porto desdobrou e transcendeu a sua leitura estritamente
económica. Desenvolvimento é simultaneamente um processo situável em campos narrativos, antropológicos, geográficos, afectivos.
É a partir destes campos que uma proposta de
índole cultural pode efectivamente enraizarse para além da sua mais-valia localizada no
espaço e no tempo. Sendo certo que os mais
variados eventos culturais têm conseguido projectar as cidades que os acolhem e assim gerar
impactos económicos, estudos de viabilidade
têm sistematicamente alertado para o fraco
impacto gerado durante e para além dos limites
de duração dos próprios eventos.
O Manobras no Porto foi assim um vasto
ciclo, agora terminado, mas encara a sua

missão no presente e no futuro. Pretende-se
a longevidade da sua missão, e comprova-se
que o seu impacto se enraizou na cidade: a sua
expressão cultural, territorial, criativa e emotiva
é ainda e já um agente de mudança, permeando
outros contextos, outras designações, outros
quotidianos.
O Manobras no Porto resultou da candidatura PORTO 2.0 – Festival da Cidade em
Mudança, submetida em 2009 ao programa
ON.2 – O Novo Norte1 pela PortoLazer, EEM2.
Teve como parceiros privilegiados a Porto Vivo
– Sociedade de Reabilitação Urbana, bem como
um amplo conjunto de parceiros do ecossistema
criativo regional (cobrindo todos os subsectores criativos), e a direcção executiva da empresa
Opium (promoção das indústrias criativas e gestão cultural).
No âmbito do Pacto Regional para a Competitividade da Região do Norte (2007), foi identificado um conjunto de Agendas Temáticas
Prioritárias a desenvolver nos anos seguintes,
entre as quais, a Agenda Regional das Indústrias Criativas, definida no Estudo Macroeconómico para o Desenvolvimento de um Cluster de
Indústrias Criativas na Região do Norte.
A dinamização desta agenda temática foi
prevista no ON.2 – O Novo Norte (Programa
Operacional Regional do Norte 2007-2013), que
considerou a organização de Grandes Eventos
como um dos eixos a apoiar com vista à promoção, consolidação e internacionalização do Cluster de Indústrias Criativas. O concurso aberto
para este fim definia-se como um estímulo
ao fortalecimento do seu tecido empresarial

pelo lado da procura, tanto directa, gerando
oportunidades de prestação de serviços, como
indirectamente, criando e consolidando novos
públicos que permitiriam alargar o mercado
local e nacional. O concurso destacava ainda os
efeitos positivos esperados do lado da oferta, ao
favorecer a afirmação e projecção internacional
dos activos regionais e da Região enquanto produtora de bens e serviços culturais e criativos.
Procurando superar a tendência para a uniformização de conteúdos e formatos, a desvinculação territorial e o foco nas actividades de
exibição, o projecto apresentado viu reconhecido
o seu mérito invulgar pela CCDR-N 3. Avaliando-o com a pontuação mais alta do concurso disputado (4.7 pontos em 5), esta entidade regional
destacou a pertinência do objecto e a ambição
do projecto. Foi possível, desta forma, mobilizar
um investimento global de 2.153.380,80 euros,
participado em 85% pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, e comparticipado
pela Câmara Municipal do Porto, através da
PortoLazer, EEM em 15%, para o período de
execução de Outubro de 2010 a Março de 2013.
HA, PR

1. Programa Operacional inserido
no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)
2007-2013.
2. Entidade sem fins lucrativos tutelada pela Câmara Municipal do Porto.
3. Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte.
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CIDADE:
NECESSIDADES
O Porto é o centro simbólico da zona Norte de
Portugal, e o seu Centro Histórico condensa particularmente essa mesma carga. Rico em cruzamentos,
memórias, discursos e valores comunitários, caracterizado por quotidianos próprios, o Centro Histórico
do Porto (CHP) é um lugar de potenciais (territoriais,
relacionais, semânticos) cujo cumprimento parece
continuamente adiado.
Preocupações várias povoam o CHP: a fuga da
população para outras zonas da cidade, outras cidades; a
perda de protagonismo dos ofícios e do saber funcional,
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resignados a uma progressiva expressão residual; e o
desencanto da população face a propostas de intervenção da autoria de entidades externas.
Mais ainda: o CHP permanece no paradoxo de ser
reconhecido como epicentro patrimonial da Cidade,
ao mesmo tempo que não parece irradiar para fora das
suas próprias fronteiras, formalmente delimitadas e
logo confirmadas nos seus circuitos do quotidiano.
Território ambivalente, mitificado, aflorado a medo
por turistas e ignorado por largos sectores da restante
geografia urbana.
Na cidade reconhece-se uma continuada fractura
entre uma cultura institucional de grande visibilidade
e uma outra marginal e incomunicável, mas autêntica,
de experiências, percursos e valores, distante de um
qualquer modelo turístico circunstancial. O CHP revela
esta fractura de forma ainda mais expressiva, fruto do
paradoxo acima inscrito.
A este paradoxo contrapõe-se uma hipótese: a de as

comunidades artísticas e científicas, abundantes
e activas no contexto do Porto, poderem convergir entre
si neste território, num processo de harmonização
e consumação dos múltiplos potenciais.
Porém, aventa-se simultaneamente a possibilidade
de as relações entre agentes serem débeis. Apesar da sua
intensa actividade cultural, as comunidades criativas do
Porto não parecem reconhecer-se mutuamente, abrir-se
à discussão colectiva das suas práticas ou projectar-se de
modo abrangente. De igual forma, a comunidade científica parece, por vezes, distante desta cidade e do seu
potencial de decifração etnográfica.
Perante as abordagens prévias a uma possível e desejada revitalização do centro histórico, adopta-se um
modelo experimental de cruzamentos e hibridizações
entre diferentes agentes: cidadãos, artistas, cientistas,
empreendedores, visitantes, governantes. Uma rede
de agentes urbanos simultaneamente fluída e potencialmente densa, usando o projecto como ponto de

encontro e interface entre comunidade, instrumentos
de planeamento e entidades culturais.
O território de acção é entendido, então, como um
eterno ponto de partida. Cada dinâmica detectada no território é inspiração para desafios, abordagens, utopias,
construções. A mobilidade entre lugares não-comunicantes da cidade e a descoberta de percursos transversais ao miolo do Centro Histórico prometem novos
mapas e projecções da sua vida cultural, cívica e afectiva.
Deste modo se consciencializa e reivindica a memória
e a cultura locais como recursos únicos num mundo
globalizado. AP, HA, MIC, PDR
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MANOBRAS:
OBJECTIVOS

MANOBRAS:
FACTOS

Reivindicar a cidade como veículo simbólico e
funcional de emancipação dos seus habitantes.
Facilitar a interacção entre culturas e paradigmas
existentes, emergentes e ainda por reconhecer.
Abrir espaço para a participação dos cidadãos, sem
excepção. Reconhecer, valorizar e legitimar competências, recursos, vontades e necessidades, concretizando-as antes de mais com os cidadãos seus detentores.
Promover o desenvolvimento de novas concepções
de produção, consumo, autoria e acolhimento, nas quais
os papéis correspondentes se permeiam e fertilizam.
Colocar vontades, qualidades e capacidades ao serviço da regeneração da Cidade.
Possibilitar novos campos de trabalho às comunidades artística e científica. Desenvolver a literacia cultural
e científica, aplicadas e contextuais. Servir de interface
de potenciação entre os meios académico e artístico, o
mercado e a cidade.
Proporcionar novos caminhos e percursos transversais de fruição do CHP; promover a mobilidade entre
lugares não comunicantes da cidade.
Revelar a dimensão patrimonial das narrativas pessoais e colectivas da vivência da cidade.
Estimular a renovação crítica das tradições.
Avivar traços genuínos, pela diluição paradoxal de
fronteiras e confronto de expressões: o popular e o erudito, o tradicional e o alternativo, o doméstico e o global,
a rotina e a excepção.
Pressentir uma dimensão pedagógica no viver quotidiano da Cidade enquanto lugar de negociação narrativa
e existencial.
Intervir no espaço público através do encontro
transdisciplinar entre criatividade, conhecimento e
economia.
Garantir um investimento com retorno a médio e
longo prazo para o desenvolvimento da região, impulsionando dinâmicas que se autonomizem gradualmente.
Contribuir para a redefinição do papel do Centro
Histórico do Porto na Cidade e no novo contexto de
competitividade entre cidades europeias, a partir da sua
identidade, valores, recursos e potencialidades.
Criar condições para o florescimento de uma ideia de
Cidade como um work in progress contínuo, inclusivo e
inesgotável. AP, HA, MIC, PDR

O Manobras propôs uma programação de centenas de acções e eventos (con)centrados no Centro Histórico do Porto (CHP), em permanência durante dois
anos, embora mais intensiva nos meses de Setembro e
Outubro.
Foram muitos, cumprindo a sua ambição, os que
participaram directamente nos projectos que moldaram
a programação. Cerca de 7000 pessoas estiveram em
manobras.
Foram 190 os projectos desenvolvidos, integrados
maioritariamente no Manobras através de Convocatória
Aberta (110 projectos) e em menor número, embora de
maior e mais continuada interferência no/com o CHP,
via Convocatória de Envolvimento.
Este trabalho de maior enraizamento iniciado na
Primavera convergiu, no início do Outono, com as propostas da convocatória aberta num momento de celebração, experimentação e mostra do/no CHP. Durante os
Dias de Manobras (cinco dias em 2011 e dez em 2012)
o CHP foi o palco para 777 manifestações, num total
de 313 propostas diferentes, em áreas tão diversas como
a Música/Som, a Performance, a Instalação, as Artes
Visuais, o Audiovisual, o Design, o Produto Gráfico, ou
ainda relacionados com a Gastronomia, a Agricultura
ou o Comércio.
Espaços físicos – microinusitados, infradesocupados,
macroinstitucionalizados, ultraperiféricos, supercentrais – foram propostos pelo Manobras como campos
férteis para a construção de novos territórios de acção e
experiência. Foram 127, maioritariamente concentrados
no CHP, os espaços mobilizados para acções do Manobras nos dois anos de projecto. Estes enquadram-se
em tipologias diferenciadas quanto à sua propriedade
(público/privado/3.o Sector), ao estado de ocupação (ocupado/desocupado), ao tipo de espaço (interior/exterior)
e à função habitual (cultural/social/comercial-serviços/
habitação).
Assim se manobrou. PR
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MANOBRAS:
RESULTADOS
O Projecto Manobras no Porto foi promotor de uma
revitalização imaterial do CHP, contribuindo para a sua
renovação simbólica » Todos os territórios são palcos

onde se estruturam modos de vida, se criam símbolos, se vivem pulsões e tensões. O CHP é heterogéneo,
denso e complexo para alguns. Tem ruas que desembocam em praças ou noutras ruas. Mas o CHP também
tem becos sem saída (visível) e fronteiras invisíveis que
se instalaram entre diferentes zonas e dentro delas, condicionando percursos individuais e sociais das pessoas
que ali vivem. O CHP é simultaneamente um território
homogéneo para muitos que desde fora, e percorrendo-o ou não, têm dele uma imagem. A valorização ou
a rejeição simbólica do CHP e dos seus subterritórios
interfere nas relações sociais neles estabelecidas, bem
como nas ligações e interacções entre este território e a
área envolvente.
A acção de regeneração urbana levada a cabo pelo
projecto Manobras no Porto reconhecendo um certo
esvaziamento do CHP (ex. populacional, social), mas
também o seu enorme potencial – humano, físico e simbólico, centrou-se na promoção de dinâmicas positivas.
O Manobras promoveu contextos que permitiram
aumentar o conhecimento relacionado com os valores e recursos específicos deste território. A mais-valia
do Manobras foi, em alguns casos permitir que certos
recursos passassem a estar disponíveis e divulgados,
noutros, o projecto valorizou e qualificou recursos identitários e deu-lhes visibilidade externa, contribuindo
para a renovação dos motivos de identificação e pertença
social. Criou-se Música/Som, Performance, Instalação,
Artes Visuais (fotografia), Áudio Visual (cinema, vídeo,
rádio), Design, Produto Gráfico (livros, escrita), Gastronomia, Roteiros, Conversas, Agricultura, Comércio,
Levantamentos. Dos dois ciclos resultaram 268 pro
dutos artísticos e culturais nestas áreas, a maioria
criados em contexto de co-produção entre artistas e não
artistas, comerciantes e não comerciantes, habitantes
e não habitantes, investigadores e não investigadores,
tendo o CHP como conteúdo e contexto de criação e
desenvolvimento.
O CHP foi o centro nevrálgico das manobras do
Manobras, um centro vivo que simultaneamente
atraiu, congregou e emitiu fluxos que se propagaram para além dos seus limites físicos, da região e do
país, e que lhe proporcionaram mais e uma diferente
visibilidade.
Muitos interesses e vontades, mais ou menos patentes ou latentes na cidade, convergiram e encadearam-se
na acção no CHP, pela acção iniciada por alguns, menos,
parceirosautores no Manobras. Artistas independentes, colectivos artísticos e culturais, festivais, instituições
culturais, empresas do sector cultural e criativo, instituições de ensino, centros de investigação, cidadãos, grupos
informais e associações sociais, recreativas e culturais,
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Mapa das ocupações do projecto
Manobras ao longo de 2011 e 2012
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2X

Clube Literário do Porto
Rua Nova da Alfândega, 25
Ruína Rua do Comércio, 61-63
Largo Artur Arcos
Empena, Rua Nova da Alfândega
Grupo Musical de Miragaia
Largo d’A Conquistadora
Percurso da Praça da Batalha a Miragaia
Café Mariana
Arcos de Miragaia
Largo da Praia
Largo da Alfândega
Miragaia, Judiaria
SAOM – Serv. Assistência Organizações de Maria
Rancho Douro Litoral
Escola Artística e Profissional Árvore – Oficina 2
Rua Dr. Barbosa de Castro
Passeio das Virtudes
Escola Artística e Profissional Árvore, pátio
Escola Artística e Profissional Árvore – Oficina 1
Árvore, Cooperativa de Actividades Artísticas
Junta de Freguesia de Miragaia
Hard Club
Teatro do Belomonte
Mergelab
Rua da Vitória
Ruína Rua da Vitória, 356/358
Palácio das Artes
Rua de São Miguel
Centro Social Nossa Senhora da Vitória
Horta da Vitória
Papelaria Araújo & Sobrinho
ESAP
Casa das Brincadeiras
Miradouro Bataria da Vitória
Restaurante Irmãos Lino
Largo de São Domingos
Rua das Taipas
Mosteiro São Bento da Vitória
Rua São Bento da Vitória
Oficina, Rua das Flores, 89
Ginásio J. F. da Vitória
Casa das Colunas
Centro Português de Fotografia
Rua dos Caldeireiros e Rua do Arq. Nicolau
Nazoni
Campo Mártires da Pátria
Rua de Trás
Coreto do Jardim da Cordoaria
Miss’Opo Guest House
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Ruína Rua de Trás, 33
Empena, Rua Infante Dom Henrique, 113/115
Empena, Rua Infante Dom Henrique, 95
Grupo Desportivo Infante Dom Henrique
Associação Tane Timor
Café Comercial
Casa Lopes (antiga Casa da Mãe Preta)
Casa do Infante
Balleteatro, loja
Percurso das 4 Praças Manobras até Cais Ribeira
Cais da Ribeira
Largo do Padre Américo
Salão D. António
Horta da Lada
Horta da Sé, Centro Social da Sé
Escadas do Codeçal
Guindalense Futebol Clube
Escadas dos Guindais
Rua D. Hugo
Largo do Colégio (Largo dos Grilos)
Auditório da ex-FDZHP
Café Restaurante Fado Menor
Miradouro da Sé
Casa Museu Guerra Junqueiro, casa e jardins
Centro Social da Sé Catedral do Porto
Federação das Colectividades do Distrito do Porto
Casa da Mariquinhas
Terreiro da Sé
Loja da ex-FDZHP
Avenida Dom Afonso Henriques, rua e empena
Federação das Associações Juvenis do Distrito
do Porto – Casa das Associações
Largo Duque da Ribeira
Cidade das Profissões
Percurso de Santa Catarina à Sé
Rua das Flores
Estação de Metro São Bento
Rua Cimo da Vila
Estação de S. Bento, CP
Restaurante Meia Pipa
Teatro Nacional São João, Salão Nobre
Café Java
Orfeão do Porto
Escola de Música de Perosinho
Restaurante Estudantina
Círculo Católico Operários do Porto
Sede 10pt – Criação Lusófona
Centro Infantil Abrigo dos Pequeninos
Percurso da Casa da Música às Fontaínhas
Praça da Alegria, Futebol Clube

99 Centro Comecial STOP
100 Oficina, Rua António Carneiro, 302
101 Maus Hábitos
102 Café Âncora D’Ouro (Piolho)
103 Praça Gomes Teixeira (Praça dos Leões)
104 Boulevard
105 Casa da Beira Alta
106 Passos Manuel
107 Praça Carlos Alberto
108 Café Ceuta
109 Percurso da Praça da Batalha
à Avenida dos Aliados
110 Percurso da Praça Coronel Pacheco
à Praça Carlos Alberto
111 Empena
112 Mercado do Bolhão
113 Clube Fenianos Portuenses
114 Restaurante Lameiras
115 Estação de Metro da Trindade
116 Quinta do Covelo
117 FEUP, Design Studio
118 Museu Soares dos Reis, museu e pátio
119 Palácio de Cristal, jardins
120 Espaço T
130 Associação de Moradores de Massarelos
140 Casa da Música
141 Escola de Música Silva Monteiro
142 Fundação de Serralves
143 Parque da Cidade

num total de 209 entidades, sentindo-se convocadas
pelo desafio lançado para a criação e/ou apresentação de
acções no CHP, concretizaram os seus projectos.
Ao OUPA! da Convocatória Aberta responderam
302 projectos concorrentes. Premiando a qualidade das
intervenções desta chamada, foram atribuídos sete pré
mios a projectos concretizados que se destacaram pela
sua adequação aos objectivos do Manobras.
Através dos eventos, o Manobras conseguiu convocar e cruzar, em diferentes graus de intensidade, pessoas que não conheciam o CHP, as que o percorrem
pontualmente e as que nele vivem. Edifícios, ruas e
praças do CHP (e territórios limítrofes) foram percorridos e ocupados por cerca de 300.000 espectadores,
atraídos pelas manifestações de apresentação pública
do Manobras.
A capacidade de mobilização do Manobras ultrapassou um oceano e fronteiras políticas. Um estudante
de Artes (Inglaterrra/Japão) participou e documentou
durante quatro meses de 2012 diversas oficinas, uma
investigadora (Brasil) viu no Manobras um contexto
para a sua investigação empírica (2011) e um colectivo
artístico (Espanha) submeteu o seu projecto à convocatória aberta de 2012.
Também as acções de Comunicação do Manobras
contribuíram para a disseminação de novas imagens e
leituras da cidade. Esta comunicou grandes e pequenos
números, macro e microimpactos, informação e conhecimentos mais específicos (culturais, sociais, artísticos,
cívicos e económicos). Imagens e sons foram transmitidos através da imprensa, da televisão e de dispositivos
informáticos e electrónicos, da rádio; em casa, na rua,
no carro ou no metro; parados ou em trânsito.

O Manobras comunicou através das suas campa
nhas as manobras a 20.707.008 destinatários. Produziu sete dossiers de imprensa, foram expostos 1300
outdoors pela cidade, dos 14 editados, e distribuídos
200.000 exemplares de brochuras, dos 35 materiais
promocionais criados. Na comunicação online o
Manobras criou e/ou actualizou quatro plataformas,
que registaram 457.213 visitas. A análise textual dos
conteúdos das notícias revela que a mensagem geral
transmitida sobre as acções desenvolvidas nos dois
Ciclos Manobras foi positiva. A promoção do património cultural local e o incentivo à participação nos eventos foram as mensagens mais presentes nos media
e a importância da promoção e da identidade local os
valores mais associados ao evento.
O Manobras promoveu a circulação de pessoas, que
descobriram ruas, praças, edifícios (ocupados e vazios)
e becos e inaugurou novas vias de comunicação entre
quotidianos e “territórios” (ex. Serralves em Festa experimentou-se em Miragaia, e os miragaienses mostraram-se na festa em Serralves). Este Grande Evento teve a
capacidade de enriquecer a(s) narrativa(s) sobre o CHP,
pela quantidade e diversidade das camadas de significação criadas. O MnP não conseguiu, no entanto, entrar
em todos os territórios, e muitas fronteiras entre pessoas, instituições, ruas e freguesias ficaram por esbater-se. O peso de algumas práticas individuais e colectivas
cristalizadas no CHP e próprio processo de desenvolvimento de um projecto, limitado no tempo – aberto a
todas múltiplas possibilidades à partida, e onde os avanços foram ocorrendo de forma orgânica em função das
vontades e cumplicidades geradas, justificam alguns dos
territórios que ficaram por desbravar.
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O Projecto Manobras no Porto deixou legado, material e imaterial, mais ou menos consolidado, no mar
alto, mas sobretudo em terra firme » No contexto do

O Manobras agitou o espaço público » O Manobras
no Porto entendeu o espaço público como lugar de criação, circulação, contestação e reconstrução de significados e de práticas sociais. O projecto propôs-se agitar
este espaço, ao incentivar muitas (estimulo à densidade
das relações sociais) e diferentes (estimulo à convergência de conhecimentos diferentes) pessoas/organizações
a criarem novas expressões culturais (contexto para a
acção), favorecendo processos de identificação simbólica
e de apropriação do espaço público.
Os projectos resultantes da Convocatória de Envolvimento provocaram, com uma maior intensidade, a (re)
construção de novos campos e modos de acção colectivos, entre diversos agentes no CHP.
Estes projectos funcionaram como contextos de prática – de levantamento, de questionamento, de experimentação e de recriação – para a acção colectiva,
construída pela co-criação e pela proximidade geográfico-afectiva. Em cada projecto cruzaram-se, confrontaram-se e entrosaram-se, artistas, o centro social, a
associação cultural, o habitante, o café da esquina, a
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PortoLazer, investigadores, a Coordenação do Manobras, que foi tecendo na procura de uma solução (ex. um
espaço, uma ocupação) e na presença continuada no território, proximidades baseadas no reconhecimento das
capacidades do outro e na confiança.
Os workshops, que exigiram uma maior implicação
na criação cultural e artística in situ, contaram com 4188
participantes. Apesar da mobilização da população do
CHP nem sempre ter sido fácil – num território onde
as manifestações de um sentimento de abandono por
parte dos organismos públicos e os comportamentos de
passividade e resignação face à situação em que vivem
são frequentes – através dos projectos de envolvimento
os participantes foram progressivamente convertendo-se em actores locais (com voz e interesses). As resistências à alteração das rotinas cristalizadas, mas também
(quando vencidas) o reconhecimento dos resultados
alcançados, foram transversais a todo o tipo de agentes
envolvidos no(s) projecto(s). Se para as Instituições Culturais/artistas o MnP proporcionou o contexto para a
experimentar novos conteúdos (socialmente enraizados),

1. Reconhecendo a importância do
modelo de Convocatória Aberta experimentado no Manobras como forma
de inclusão de vontades/projectos da
comunidade local – grupos informais
(tradicionalmente vetados de desenvolverem projectos artísticos/sociais/
culturais promovidos pela Administração Pública Local), a PortoLazer
adoptou este método no seu projecto
Primeira Avenida.
2. Organização individual ou colectiva, pública ou privada, que visa a
obtenção de lucros através da produção de bens ou serviços [In Infopédia
Porto: Porto Editora, 2003-2013].
3. O Projecto Primeira Avenida
é um projecto desenvolvido pela
PortoLazer.
4. O Coiso é um dos objectos criados
no contexto do projecto Ateliers do
Porto, com design de Jaime Sarró,
realizado em parceria com a MG
Maquetes e a Escovaria de Belmonte.

formatos e espaços, bem como conquistar novos públicos, para as Instituições Universitárias/de Investigação o
MnP proporcionou o desenvolvimento de investigações
aplicadas e com relevância social. Se para cidadãos mais
ou menos vinculados com o CHP esta foi uma oportunidade para se apropriarem do território e desenvolverem interesses e vontades, para a Administração Pública
Local esta foi uma oportunidade para experimentar
novas plataformas de relacionamento/aproximação aos
cidadãos, para romper desconfianças pelo reforço positivo criado e para gerar aprendizagens relacionadas com
o desenvolvimento de processos mais participativos1.
Estes espaços públicos de negociação social, de partilha de entusiasmos, informação, habilidades e responsabilidades ultrapassaram portanto o próprio território do
CHP. Com o Manobras experimentou-se a construção de
espaços públicos multiescalares, com resultados paulatinos ao nível do fortalecimento de mecanismos de aprendizagem e de governança entre a Administração Pública
Local, Instituições, Empresas e Cidadãos, frequentemente mediados pela equipa de coordenação do projecto.

Manobras foram criadas quatro tecnologias inovadoras.
As plataformas web colaborativas e/ou interactivas de
gestão de propostas das Convocatórias Abertas do projecto ou as do Porto Sonoro, do Percursos Alternativos no
Centro Histórico do Porto e do Museu do Resgate, acolhem
e difundem testemunhos da cidade de ontem e de hoje
menos “visível”.
Empreender nem sempre rima imediatamente com
criar empresa2. No Manobras criou-se o contexto para a
realização de empreendimentos sonhados ou a materialização de vontades adormecidas que poderão, num
futuro, resultar em oportunidades de negócio concretas.
Total ou parcialmente, “tal e qual” ou de uma forma diferente, há projectos que nasceram no Manobras com pernas para andar. Há histórias da cidade a rolar no carro da
Cachorros Quentes Editora Ambulante, há Casa das Brincadeiras no 1.a Avenida3 [dos Aliados], novas procuras a
gerar novos projectos do Reboloção!, a Rádio Manobras a
dar voz ao Porto e Coisos4 a serem comercializados com
êxito. Mas há também vontades hesitantes, à procura de
um novo contexto para outras manobras.
O projecto foi documentado de forma transversal e
em contínuo. Criou-se um arquivo documental criteriosamente organizado e de fácil (e para livre) consulta, do
qual constam 10.996 documentos fotográficos, vídeo
e áudio que registam os processos de desenvolvimento
dos projectos de envolvimento e todo o seu ecossistema
e os Dias de Manobras. Minifolhetos, guiões de entrevista, mapas, relatórios, regulamentos e clipping – o
arquivo reúne ainda documentos gerais de formulação, implementação, reflexão e resultados do Manobras
(coordenação), bem como dos vários projectos nele integrados, num total de 5420 ficheiros. Este é material que
poderá vir a ser integrado no Arquivo Histórico Municipal da Casa do Infante (Porto).
Das manobras também resultaram produtos edita
dos em formato de livro/publicação, dois sendo precisos. Ao Outros Portos – Mau Guia da Cidade do Porto,
documento poético de autoria colectiva já editado, segue-se a presente publicação que se multiplicará por 600
exemplares.
Manobras já passadas documentadas e “lidas”, que
podem ser manobradas no presente, recortadas e coladas, re-editadas, re-interpretadas por um, muitos ou
todos os que meterem a mão n(est)a massa.
O Manobras no Porto converteu o CHP em magneto,
para as pessoas que ali fainaram, cismaram e/ou lau
rearam. Com o projecto reforçouse a economia criativa
da cidade e da região (novos públicos, dinamização da
economia criativa e projecção dos activos criativos), mas
também o papel das actividades culturais e criativas no
desenvolvimento e inovação social. O MnP converteu o
CHP num território de transformação, pela experimen
tação, introduzindo os valores da virtualidade e da pos
sibilidade para muitos dos que o desconheciam ou nele
se resignavam. O Manobras teve a capacidade de alterar
narrativas e, com elas, novas possibilidades de quotidia
nos e de relações. PR
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HISTÓRICO
DO PORTO:
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TURISMO
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O turismo cultural urbano tem-se apresentado, nos
últimos anos, como uma oportunidade de mudança
para inúmeras cidades, cujos recursos culturais e patrimoniais configuram factores de identidade únicos e
distintivos, sendo esta determinante no contexto de
desenvolvimento económico, turístico e social local.
O reconhecimento do potencial deste fenómeno
catapultou-o para a esfera política, assumido por autoridades e decisores locais, em todo o mundo, como
tema marcante da agenda económica. A eficácia do
modelo não foi, porém, em muitos casos coincidente
com o sucesso do mesmo, quando o salto entre a visão
e a implementação careceu de uma abordagem estratégica em perfeita sintonia com as particularidades do
território. O factor crítico ausente foi o estabelecimento
de uma relação de simbiose entre as características do
núcleo urbano, a sua oferta cultural e o turismo.
O Centro Histórico do Porto esteve, durante demasiado tempo, associado a sintomas de degradação e decadência física, resultado da perda de estatuto de centro
funcional da cidade e da acentuada fuga de população.
Porém, mais recentemente, assistimos a sinais que indiciam a revitalização deste núcleo urbano, os quais se
manifestam não apenas na intervenção e reabilitação

física, que tem sido levada a cabo pelas autoridades competentes nesta matéria, mas aparecem também associados a uma nova dinâmica de visitantes, residentes e
actividades, que procuram e escolhem o Centro Histórico em detrimento de outras áreas da cidade.
Paralelamente à tendência continuada de crescimento registada no turismo internacional, tem-se verificado, com maior incidência nas últimas duas décadas,
a emergência de novas e diversificadas motivações de
procura e, consequentemente, de destinos turísticos.
No âmbito destas novas motivações, a cultura, em especial aquela que se relaciona com o património histórico
e arquitectónico mas também, e cada vez mais, com os
eventos culturais e uma dinâmica criativa, tem ganho
crescente notoriedade e relevância como factor de atracção turística.
De facto, muitos núcleos urbanos têm descoberto a
vantagem competitiva da cidade criativa: destinos onde
se combinam os produtos e serviços culturais tradicionais, com o património e as indústrias criativas, de
modo a atrair a classe criativa, trabalhadora e residente,
mas também o fluxo de turistas.
A importância das indústrias criativas para a
vitalidade e viabilidade dos centros históricos é tão

determinante quanto simbiótica. Estes espaços urbanos únicos proporcionam o cenário físico e cultural
ideal para o florescimento destas actividades e as mesmas encontram nos centros históricos o contexto com o
qual se identificam. Esta relação tem expressão física à
medida que o fenómeno de formação de clusters, espontâneos ou resultantes da criação de uma oportunidade
específica, tem lugar. A dinâmica dos centros históricos
passa, deste modo e em grande parte, pela capacidade
de usufruir das preexistências infra-estruturais e culturais, sejam físicas ou imateriais, de forma a estas contribuírem para o fluxo de criatividade.
Não obstante as consequências que, de forma mais
ou menos directa, a desvitalização socioeconómica do
Centro Histórico possa ter na qualidade da experiência
de quem nele reside, trabalha ou visita, é inegável o seu
poder de atracção.
O Centro Histórico do Porto concentra um elevado
número de recursos culturais, consubstanciados num
conjunto patrimonial de referência, consagrado internacionalmente pelo estatuto de Património da Humanidade, e numa oferta de equipamentos e manifestações
imateriais de índole cultural e criativa, que lhe conferem
um lugar de destaque na cidade e na Região Norte. JMF
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O
MANOBRAS
NA POLÍTICA
DA CIDADE

A realização do “Manobras no Porto” integrou o
movimento de mudança que a Baixa do Porto tem
conhecido nos últimos anos, reforçando e dando maior
visibilidade à dinâmica que se tem vindo a instalar, e que
nem os mais optimistas ousariam projectar há quatro
ou cinco anos atrás. Hoje, esta dinâmica é de facto uma
realidade inegável, claramente visível nas diferentes
ruas do centro da cidade, tendo já permitido atrair e fixar
a esta zona, investidores, empreendedores e criadores,
que, a par da estratégia preconizada pelo município, têm
contribuído para a tornar cada vez mais cosmopolita e
mais agradável para viver e visitar, nunca perdendo de
vista a preservação da sua autenticidade e genuinidade,
aspectos fundamentais que esta iniciativa de valorização
imaterial do Centro Histórico veio de facto exaltar.
Foi neste contexto que se encontrou a génese destas
“Manobras”, que decorreram formalmente ao longo
dos dois últimos anos, mas que acreditamos que, por
este entrosamento com a cidade e a estratégia em curso,
continuará a dar frutos a médio e longo prazo.
Fazer da Baixa, e do Centro Histórico, um ecossistema criativo e inovador focado na sustentabilidade e
na geração de valor, apostando na diversidade, criatividade, novidade e diferenciação da oferta e criando,
igualmente, as bases para que estas lógicas subsistam
de forma sustentável e sejam geradoras de valor não só
para quem a visita, mas também para quem a habita,
tem o seu negócio ou pretende investir nessa zona
da cidade foi, e continuará a ser, a estratégia seguida.
O “Manobras no Porto” revelou-se mais um instrumento desta estratégia que permitiu tratar eficaz esustentadamente a animação cultural, o território e a
população, acrescentando valor a estas três dimensões,
ao apostar em projectos que não poderiam acontecer
desta mesma forma, num qualquer outro espaço que
não na cidade do Porto e, mais concretamente, na Baixa
e no Centro Histórico do Porto, contribuindo desta
forma para a afirmação do Porto como uma cidade e
uma experiência únicas, que cada vez mais pessoas
querem conhecer e viver!
Estes dois anos de “Manobras” traduziram-se de
facto numa mostra de criatividade e inovação da oferta
da cidade concentrada e inspirada no seu Centro Histórico, tendo constituído uma relevante contribuição para
a valorização imaterial deste vital território da cidade,
nomeadamente através da valorização das suas gentes,
das suas vivências e memórias, da sua relevância histórica e patrimonial e da energia criativa que a cidade do
Porto tem, desde sempre, demonstrado ter! VF
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Quando fechamos os olhos
no centro histórico, os primeiros sons
que se salientam são os das inevitáveis
gaivotas. Nem sempre nos lembramos
da importância que o mar teve na cultura
portuense, trazendo novos produtos,
formas de pensar, ligando o Porto
ao mundo, e ligando, pelo rio, o Porto
ao interior do país. Esta confrontação
constante de hábitos rurais com culturas
urbanas reflecte-se na sonoridade
da cidade.
»»

62

63

O sotaque é uma questão
de sobrevivência. A realidade do centro
histórico é dura e as crianças têm
que crescer depressa.
Só um sotaque cerrado e agressivo
garante a melhor adaptação às rotinas
diárias e ao meio circundante.
»»
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O Porto é uma cidade sempre
em construção, sempre em movimento.
As ruas estreitas, em pedra, reflectem
grande parte do som aí produzido,
tornando o Porto numa cidade ruidosa.
O Porto é, de facto, uma cidade
trabalhadora, habituada ao esforço
para poder colher os seus frutos.
GC
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INVENTÁRIO
DE PROJECTOS

INÊS LARANJEIRA, FBAUP

O ALIMENTO

2011

LÍGIA LOPES (COORD.), ALUNOS EDDP, DESIGN STUDIO FEUP

MAUS HÁBITOS, DANIEL PIRES

APANHA‑ME SE PUDERES!

ATELIERS DO PORTO 2011

2012

Em cada um dos dois ciclos de Manobras, 2011 e
2012, foi desencadeada uma Convocatória de Envolvimento, dedicada a captar contributos mais duradouros,
empenhados e cúmplices de uma missão no território,
e uma Convocatória Aberta, destinada a abrir o projecto
a todos os cidadãos activos que aqui quisessem encontrar
contexto e sintonia de vontades.
Nas Convocatórias de Envolvimento, incentivou-se
uma pesquisa aprofundada sobre as possíveis frentes de
intervenção e procurou-se encontrar empatias possíveis
entre agentes com interesses afins.
Nas Convocatórias Abertas, os motes lançados foram
desenhados para acolher competências e reportórios
numa dinâmica de programação já em movimento,
em modo aberto e simplificado.
O inventário que se segue faz uma apresentação breve
de cada um dos projectos. A primeira secção percorre
todos os projectos acolhidos na Convocatória de Envolvimento. Alguns acontecerem num dos ciclos, outros
estenderam-se entre 2011 e 2012. Na segunda secção,
apresentam-se os projectos seleccionados pelos Júris das
Convocatórias Abertas, primeiro os de 2011, em seguida
os de 2012.
No seu todo, os projectos acolhidos são mais do que
uma montra das competências criativas e cidadãs do
Porto. São prova do que essas mesmas competências
demonstraram conseguir dedicar, em conjunto, a uma
missão colectiva, neste caso a uma indagação sobre a
cidade do Porto a partir do seu Centro Histórico.

A partir do território gastronómico da cidade, cozinheiros locais,
alunos de Cozinha e chefes participam na desconstrução do gosto.
Historicamente e enquanto sentido cultural antropológico, o gosto
tem sido conotado com a subjectividade e intimidade. Almoço com
cozinheiros no Museu Nacional de Soares dos Reis convidou gulosos
à discussão, experiência e prova de novas abordagens para um gosto
participado. Esta refeição foi dirigida aos cozinheiros e pessoas
directamente envolvidas no projecto.
CONCEPÇÃO

MÚSICA

E DIRECÇÃO ARTÍSTICA

FILIPE ROUXINOL, JOÃO FILIPE,

INÊS LARANJEIRA/FBAUP

MÁRCIO PINTO

CO‑AUTORES/COZINHA/

DESIGN DE COMUNICAÇÃO

SHIS RESTAURANTE, MUSEU

COORDENAÇÃO

MARIANA AIRES PEREIRA

NACIONAL DE SOARES DOS

CHEFE ANTÓNIO VIEIRA E
LORENA PIMENTA, COM MARIA
ROSA MOURA (REI DOS GALOS),

FOTOGRAFIA
MORSA

GUILHERMINA GOMES (CASA

VÍDEO

DOMINGOS), AURORA ROCHA,

PEDRO COSTA (CAMPO VISUAL)

ANTÓNIO ROCHA (RETIRO DA
SÉ), JOSÉ CARLOS MENDES,
TOMÁS TEIXEIRA (CANASTRA
AZUL), MIGUEL CIRNE, TERESA

APOIO
FACULDADE DE BELAS ARTES
DA UNIVERSIDADE DO PORTO,

REIS, SECRET SPOT WINES

“Apanha-me se puderes!” é um projecto académico desenvolvido dentro
dos princípios do Design Inclusivo e Participativo, que teve como
objectivo solucionar problemas encontrados no contacto com os idosos
do Centro Histórico do Porto. Para essa análise, os alunos recorreram ao
registo fotográfico, à participação de actividades dos idosos nos Centros
de Dia e às entrevistas aos técnicos que dão apoio diário a este grupo tão
especial. As soluções encontradas procuraram retirar o estigma associado
a produtos que normalmente são pouco atractivos e que identificam e
expõem incapacidades sentidas por grupos específicos. São propostas de
implementação de baixo custo e que respeitam a identidade da cidade e
da sua população. O projecto incluiu uma conversa com a especialista
Júlia Cassim em Junho, e uma exposição na Estação de Metro de São
Bento, durante os Dias de Manobras.

Ateliers do Porto partiu de um levantamento de ateliers e oficinas da
cidade para propor um desafio a um grupo de Designers: que utilizassem
os saberes únicos de cada artesão no desenho e produção de novos
objectos, novos produtos utilitários, simbólicos e/ou excepcionais que
conseguissem tirar partido destas capacidades algo ocultas na cidade.
A vontade foi, antes de mais, a de promover o inter-reconhecimento
destas pessoas e de incentivar o cruzamento dos seus saberes e práticas,
na expectativa do seu enriquecimento e projecção. De permeio, vieram
à discussão e ganharam alguma clareza dilemas hoje vividos quer pelas
artesanias quer pelos jovens projectistas.
DIRECÇÃO/GESTÃO

JÚRI

CANOAS ANYWAY, FOTO

DE PROJECTO

CATARINA PORTAS, CARLOS

ESMALTE FORMOSA, LDA,

DANIEL PIRES

AGUIAR, DANIEL PIRES, HEITOR

ESCOVARIA DE BELOMONTE

CONSULTADORIA
COORDENAÇÃO DO PROJECTO

AUTORES DO PROJECTO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

DESIGNER LÍGIA LOPES

ALUNOS EDDP,

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA,

DESIGNSTUDIOFEUP

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA

COORDENAÇÃO DO CURSO

PRODUÇÃO

EDDP

PRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO

RITA BELO

PROFESSOR DOUTOR

TRABALHOS

ENGENHEIRO JORGE LINO

DESIGN INCLUDES YOU (CARLOS

MENDONÇA, SARA CUNHA

COORDENAÇÃO DO

(GPC), TIAGO AMORIM (GPP),

DESIGNSTUDIOFEUP

ELISABETE BARBOSA, FILIPE

PROFESSOR ENG. XAVIER

MELO (CAFETARIA MNSR)

CARVALHO

AGUIAR E LÍGIA LOPES)
APOIO
ENTIDADES DO CENTRO
HISTÓRICO DO PORTO
ASSOCIAÇÃO INFANTE DOM
HENRIQUE (DRA. LILIANA

DE MIRAGAIA, ASSOCIAÇÃO

CARLOS AGUIAR
COMUNICAÇÃO
JOSÉ ROSEIRA

ALVELOS, MÁRIO TEIXEIRA,
REGINA PINHEIRO

JAIME SARRÓ, ANTÓNIO GOMES,

ATELIERS

PEDRO ALMEIDA, ALEXANDRA

NUNO FILIPE COSTA,

AMORIM, LÍGIA LOPES,

UNIPESSOAL LDA, MANUEL

MARGARIDA AZEVEDO, PEDRO
MOURÃO, DAVID MARQUES

SOCIAL CULTURAL DE SÃO

PRODUÇÃO

GASPAR, MAQUETES LDA,

NICOLAU, SOLIDARIEDADE DO

PAULA OLIVEIRA/SANDRA

A. GODINHO’S / SILBAR, F.M.

PORTO HISTÓRICO SOPORTHIS

CARNEIRO

VITRAIS ARTÍSTICOS, LDA,

(RESIDÊNCIA DE IDOSOS)
PATROCÍNIO
BRITISH COUNCIL PORTUGAL

GESTÃO DE PRODUÇÃO
JOANA FINS FARIA

SIRGARIA CASTRO – FÉLIX
AFONSO DE CASTRO, LDA, CASA
MOURA DECORAÇÃO, CASA
MOREIRA, FÁTIMA, LIVRARIA
CRISTÃ, MISSOM®, MANUEL
ALCINO & FILHOS, LDA,

PINTO), CENTRO SOCIAL DA
SÉ CATEDRAL DO PORTO,
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DESIGNERS
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PARCEIROS
ALEXANDRE BISPO, LDA,
CONTINENTE

CIRCOLANDO / ANDRÉ BRAGA, MADALENA VICTORINO

FIMP, IGOR GANDRA

ARRAIAL

BAILE DOS CORPOS EXTRAORDINÁRIOS 2011
CORPOS EXTRAORDINÁRIOS 2012

2012

Este espectáculo de teatro-dança com a comunidade teve como mote
de partida o Norte de Portugal com as suas festas e romarias, crenças
e rituais, ventos frios e ares agrestes. Um Norte centrado nas regiões
do Minho e Douro Litoral, com epicentro no Porto e em Guimarães.
Um Norte olhado e pensado a partir de um leque variado de procissões
e arraiais: Santo Amaro, São Sebastião, São Lázaro, Senhora do Ó,
São Bartolomeu, Santa Luzia... Ossos, peste, fome, flor, asma, passo
travado, gado enfeitado, votos de cera, ajustes de contas, arraial de pós e
brilhantes... Cada uma oferece um ritual, uma matéria, uma ideia-chave
a desenvolver. E em todas, e numa curiosa amalgamada, o humano nas
suas múltiplas dimensões: fé, dor, medo, morte, desamparo, solidão,
riso, gula, excesso, vaidade, amor, ciúme, violência, comunhão...
Das festividades vieram tanto as dimensões profanas como as religiosas,
a romaria e o arraial, os actos de fé e as explosões dos sentidos.

DIRECÇÃO

PRODUÇÃO

ANDRÉ BRAGA E MADALENA

ANA CARVALHOSA E CLÁUDIA

VICTORINO

SANTOS COM O APOIO DE SÍLVIA

DRAMATURGIA E ASSISTÊNCIA À
DIRECÇÃO
CLÁUDIA FIGUEIREDO
COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO

CARVALHO E MARGARIDA
CABRAL
EXPOSIÇÃO “PELAS ROMARIAS
E ARRAIAIS DO PORTO”

MUSICAL

CONCEPÇÃO E MONTAGEM

DEAD COMBO

NUNO BRANDÃO, STRATOS

INTERPRETAÇÃO

NTONTSIS E VÍTOR COSTA

APOIOS
FINANCEIRO
GUIMARÃES CAPITAL EUROPEIA
DA CULTURA 2012
DIRECÇÃO GERAL DAS ARTES
CEDÊNCIA ESPAÇOS
IEFP/CACE CULTURAL DO PORTO
APOIO LOGÍSTICO
JUNTA DE FREGUESIA DE DONIM
COLABORAÇÃO

ÀFRIKA MARTINEZ, AINHOA

FOTOGRAFIA

VIDAL, MAFALDA SALOIO,

PEDRO DAVID, VÍTOR COSTA,

PATRICK MURYS, PAULO

STRATOS NTONTSIS, JOÃO

CEDÊNCIA EQUIPAMENTO

MOTA, RICARDO MACHADO,

PEDRO COSTA, NDJOJELA,

CMP – PORTOLAZER

RICARDO VAZ TRINDADE,

JOÃO VLADIMIRO

ROMULUS NEAGU E GRUPO DE
PARTICIPANTES DO PORTO
CONCEPÇÃO PLÁSTICA
ANDRÉ BRAGA

SERIGRAFIA ATELIER ARARA
PRODUÇÃO

EXPOSIÇÃO
ERA – PORTO BAIXA
APOIO À INSTALAÇÃO PELAS

SANTOS COM O APOIO DE SÍLVIA

ROMARIAS E ARRAIAIS DO

CARVALHO

PORTO

CO‑PRODUÇÃO TNSJ

ERA – PORTO BAIXA

REALIZAÇÃO PLÁSTICA E

BRANDÃO

DOCUMENTÁRIO “ARRAIA”

Complementaram o ciclo de apresentações de “Arraial” uma instalação
e exposição fotográfica sobre as festas populares das várias freguesias da
cidade do Porto, mistura de tempos e atmosferas na Rua São Bento da
Vitória, e a antestreia de “Arraia”, documentário sobre as temáticas em
exploração no trabalho e sobre o processo criativo.

FIGURINOS

REALIZAÇÃO, CÂMARA E

AINHOA VIDAL

MONTAGEM GONÇALO MOTA

DESENHO DE LUZ

SOM

FRANCISCO TAVARES TELES

ALEJANDRO CID GONZÁLEZ

DESENHO DE SOM

CO‑PRODUÇÃO E APOIOS

ANDRÉ PIRES

GUIMARÃES CAPITAL EUROPEIA

NUNO GUEDES E NUNO

CEDÊNCIA MATERIAIS PARA

ANA CARVALHOSA E CLÁUDIA

Do elenco fizeram parte um grupo de intérpretes profissionais e um
grupo de participantes amadores oriundo do Porto. Na música ao vivo,
com a sua muito particular festa rouca, tivemos os Dead Combo.

CONSTRUÇÃO

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA

Em 2011, durante o Verão, decorreu uma oficina de porta aberta, numa
casa da Rua das Flores resgatada ao abandono. Recorrendo à inspiração
no universo dos Gigantones e Cabeçudos, foram construídas peças de
vestuário acopláveis ao corpo, de modo a criar formas mais ou menos
absurdas, extensões desproporcionadas, prolongamentos exagerados.
Nasceram assim corpos novos para um baile volumoso e extraordinário
a acontecer na noite de sábado, 1 de Outubro, na Praça dos Leões.
Neste baile, foram dançadas todas as possibilidades que se deram a
jeito entre os vários tipos fisionómicos. Gordos, macrocéfalos e gigantes
inscreveram-se neste baile à procura de um par…
Em 2012, os Corpos Extraordinários realizaram um conjunto de oficinas
de construção abertas à comunidade, em torno dos locais privilegiados de
presença e partilha da Faina do Manobras: as Praças. Ao início da tarde,
a equipa dos Corpos Extraordinários instalava e trabalhava a partir o seu
dispositivo oficinal – um veículo híbrido entre as saudosas bibliotecas
itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkien, as carrinhas de assistência
em viagem e a furgoneta de uma família de vendedores ambulantes.
O resultado destas oficinas – as formas extraordinárias – integraram os
vários trajectos da procissão da Barca da Memória e tomaram lugar no
barco Rabelo que a levou, assumindo papel de Guarda de Honra.

2011

2012

PARTICIPAÇÃO NA BARCA

AUTORIA E PRODUÇÃO

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

COORDENAÇÃO DE PARADA

FIMP

RAÚL CONSTANTE PEREIRA,

PEDRO MAIA

COM O ENVOLVIMENTO

DIANA REGAL

APOIO TÉCNICO

TEATRO DO FRIO E COMPANHIA

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO

ERVA DANINHA

INÊS BARBEDO MAIA

ESTRUTURA FINANCIADA POR

CONSTRUTORES

DIRECÇÃO GERAL DAS ARTES

EXTRAORDINÁRIOS

PARCEIROS
CÂMARA MUNICIPAL DO
PORTO/PORTOLAZER
SERRALVES, METRO DO PORTO
APOIOS
LIPOR, MAXMAT, TINTAS CIN

ASSISTÊNCIA PRODUÇÃO
INÊS GREGÓRIO

FILIPE MENDES, MARIANA
BACELAR, PEDRO MAIA, MARTA
LIMA

FOTOGRAFIA CENA/PARADAS
SUSANA NEVES, RAÚL
CONSTANTE PEREIRA, ROSA
GONÇALVES

PRODUÇÃO EXECUTIVA

DESFILE COM CORPOS

INÊS GREGÓRIO

EXTRAORDINÁRIOS

APOIO TÉCNICO

POPULAÇÃO LOCAL ENVOLVIDA

JOÃO LOUREIRO

NOS PROJECTOS ÂNCORA DAS
PRAÇAS E EQUIPA FIMP

REGISTO FOTOGRÁFICO
SUSANA NEVES

APOIO
PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
FIMP

DA CULTURA, JUNTA DE
FREGUESIA DE DONIM
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JOÃO LOUREIRO
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CASA DA MÚSICA, JORGE CAMPOS

BANDAS EM MANOBRAS

2011

Através de uma parceria entre o Serviço Educativo da Casa da Música e
as Manobras do Porto, as bandas filarmónicas do Porto juntaram-se para
criar e apresentar um espectáculo que se quis explorador do potencial
sonoro e interpretativo deste tipo de formação musical. Quatro pares
insólitos de compositores compuseram quatro peças para bandas
marciais. Estas peças foram apresentadas em concerto na concha acústica
dos Jardins do Palácio de Cristal, durante o piquenique de Manobristas
que encerrou os cinco dias de Manobras em 2011. Foi um encontro único
no qual o potencial sonoro das bandas filarmónicas se desdobrou em
surpreendentes expressões e referências musicais.

MAUS HÁBITOS, DANIEL PIRES

PANMIXIA, JOSÉ CARRETAS

A BISCATEIRA

BARCA DA MEMÓRIA DO PORTO
PARA O ANO DE 2112 2012

Este projecto de carácter artístico, social e solidário propõe revelar um
modo diferente de encarar o trabalho e a produção de bens através
da criação de uma nova forma de emprego temporário. A ideia de
“A Biscateira” consiste em captar, junto das indústrias locais, trabalhos
de acabamentos simples e tarefas mecânicas, para serem executados
na “Loja”. Esta loja terá assim à disposição de quem nela entra diversas
tarefas: da dobragem da embalagem, à colagem; construção de pins;
pequenos trabalhos de costura e outros tipos de processos de montagem
com cola e rebites. Enquadrada no Manobras, foi realizada uma pesquisa
sobre a hipótese lançada, que resultou numa exposição-conversa nos dias
de Manobras.

COMPOSITORES

INTÉRPRETES

ÂNGELA DA PONTE + PEDRO

BANDA MILITAR DO PORTO

CARDOSO “PEIXE”

BANDA DA PSP – PORTO

EUGÉNIO AMORIM + ANTÓNIO

ORQUESTRA DE SOPROS DO

SERGINHO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

CONSULTADORIA

FERNANDO LAPA + NEWMAX

DO PORTO

CARLOS AGUIAR

PRODUÇÃO

COMUNICAÇÃO

CASA DA MÚSICA

JOSÉ ROSEIRA

RUI PENHA + RUI REININHO
COM A COLABORAÇÃO
NA ELECTRÓNICA DOS

DIRECÇÃO/GESTÃO DE PROJECTO
DANIEL PIRES

PRODUÇÃO

COMPOSITORES

PAULA OLIVEIRA/SANDRA CARNEIRO

RUI DIAS, JOSÉ ALBERTO
GOMES, JOÃO MENEZES

GESTÃO DE PRODUÇÃO
JOANA FINS FARIA

MAESTRO
PAULO MARTINS

COLABORADOR
ANTÓNIO FERREIRA
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2011

Se pudéssemos preservar as nossas memórias e apresentá-las intactas
daqui a cem anos aos futuros herdeiros da cidade do Porto, o que
escolheríamos?
A bARCA da Memória para o Ano 2112 propôs guardar todas as emoções
e memórias dos Portuenses no fundo do Mar, em cápsulas herméticas,
invioláveis, inoxidáveis, impermeáveis e não poluentes. Essas cápsulas
foram depositadas no fundo das águas, para serem desvendadas daqui
a cem anos. Postais, fotografias, músicas, gravações, discos, brinquedos,
poemas, livros, peças de roupa, desenhos, pinturas, jóias de família,
notícias, recortes de jornal, testamentos, registos de propriedade, ou até
o próprio coração. A lista dos cerca de 2500 objectos entregues incorpora
grande diversidade de objectos e intenções, saídos da imaginação e da
vontade dos portuenses.
Durante os Dias de Manobras, além do local junto ao rio onde esteve
ancorada a bARCA, existiram Centros de Recolha da Memória nas Praças
de Manobras, nos quais todos os Portuenses puderam entregar as suas
memórias para o ano 2112. O registo desses testemunhos-contributos
constitui hoje um arquivo a atestar essa íntima memória colectiva
que ficou à guarda do Manobras no Porto, da PortoLazer e da Câmara
Municipal do Porto.

No dia 7 de Outubro, último dos Dias de Manobras, partiram quatro
cortejos das quatro Praças de Manobras, que confluíram num só na Praça
do Infante. Em uníssono, “desaguaram” à bARCA mãe. Com os cortejos,
embarcaram as nossas memórias em cerimónia festiva.
No Rio Douro, a bARCA partiu para alto mar, levando as memórias
lá depositadas, acompanhada por um desfile de embarcações que se
juntaram à despedida. A bARCA resistiu, mas acabou por afundar a
três milhas da costa, em local escolhido pelas autoridades marítimas.
Daqui a 100 anos, haverá um qualquer mergulhador ou uma equipa de
mergulhadores que resgatarão essas memórias para a posteridade.
DIRECÇÃO ARTÍSTICA

MÚSICA

JOSÉ CARRETAS

ANTÓNIO SERGINHO +

COORDENAÇÃO E GESTÃO DE

RE‑TIMBRAR

PROJECTO

DESIGNER GRÁFICO

MARGARIDA WELLENKAMP

JOSÉ LESSA

PRODUÇÃO EXECUTIVA

DIRECÇÃO DE CENA

SÍLVIA CARVALHO E VERA

VERA MIRANDA E SÍLVIA

MIRANDA

CARVALHO

ASSISTÊNCIA À DIRECÇÃO

APOIO

ARTÍSTICA
SARA PAZ, RICARDO LEITE
CENOGRAFIA

LOGÍSTICO
PORTO CRUZ
FEELDOURO

JOSÉ CARRETAS
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GRUPO DE GASTRÓNOMOS AMADORES

CANTINA DO MANOBRAS

INÊS GUEDES DE OLIVEIRA, LEONOR GUEDES, NUNO GUEDES, ANA CARVALHOSA

CASA DAS BRINCADEIRAS EM CONSTRUÇÃO 2011/2012

2012

A Cantina do Manobras fez da gastronomia um pretexto para promover
novos modos de ocupação do espaço público e criar ambientes propícios
a encontros improváveis. Em Março, organizou um roteiro por espaços
de cozinha no Centro Histórico, rematado com um lanche-conversa.
Também já nessa altura começaram os trabalhos e testes do Ban-kit,
uma linha do projecto dedicada a criar um conjunto de peças de
mobiliário urbano de apoio à Cantina e aos diferentes eventos do
Manobras: preparar as bancadas gastronómicas móveis, nomeadamente
equipando-as com um toldo de sombreamento, conceber novos
Quiosques de apoio e Bancos leves para servir em actividades dos Dias
de Manobras. Mas a Cantina foi também à procura de outros talentos.
Desde Junho, organizou o concurso “Ó Chefe!”, dirigido aos cozinheiros
escondidos lá em casa, no Centro Histórico ou na cidade.
Durante os Dias de Manobras, a Cantina marcou os espaços de actividade
com as bancadas de petiscos que reinventam a comida portuguesa em
formato portátil; equipou os palcos com os novíssimos bancos de cartão
desmontáveis e portáteis; apresentou a final do concurso “Ó Chefe!”
elegendo vencedores nas categorias Doces e Salgados; por fim, ainda
organizou o “Banquete”, uma tertúlia à mesa entre antigos e potenciais
habitantes do CHP.
www.facebook.com/CantinaDoManobras

BANCADAS GASTRONÓMICAS

Ó CHEFE

APOIOS

COORDENAÇÃO

CONCEPÇÃO/ORGANIZAÇÃO/

JUNTA DE FREGUESIA DE

JOANA MESQUITA ALVES

PRODUÇÃO

MIRAGAIA

ANA FIGUEIREDO, BRUNO

JUNTA DE FREGUESIA DA SÉ

SOARES, SOFIA SANTOS,

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO

SUSANA CARVALHO

NICOLAU

BANCADA BARCALHAU
ANA FIGUEIREDO, BRUNO
SOARES, LUCA DUBINI, SOFIA
SANTOS
BANCADA BOCADOS
JOANA ALVES, PEDRO SILVA,
SALOMÉ CAMPOS
BANCADA DOC
ARTUR DUARTE, BRUNO VALE,
LUIGI PANDOLFO, SUSANA
CARVALHO
BANCADA SWARK
SARA SILVA, PAULO CUNHA
BAN‑KIT
CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO
BRUNO VALE, LUCA DUBINI,
LUIGI PANDOLFO, ARTUR
DUARTE
ROTEIRO
COORDENAÇÃO
JOANA MESQUITA ALVES,

JÚRI
CHEFE MIGUEL CIZERON, SÍLVIA
CASTRO, SOFIA ALVES

VITÓRIA
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE SÃO NICOLAU

CONCORRENTES FINALISTAS

CENTRO SOCIAL DA SÉ

CATEGORIA SALGADOS

CATEDRAL DO PORTO

ANA MAFALDA VELEDA,

CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL

CATARINA SAMPAIO MALHEIRO

DE NOSSA SENHORA DA

DA SILVA, MARIA TERESA

VITÓRIA

RODRIGUES OLIVEIRA, LILIANA

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA

NOGUEIRA MENDES

DE MIRAGAIA

CONCORRENTES FINALISTAS –
CATEGORIA DOCES
ANA CRISTINA OLIVEIRA, MARIA
TERESA COIMBRA TAPADAS,
JOANA MAIA, ANDRÉ PINTO
SUPLENTE – CATEGORIA
SALGADOS
PATRÍCIA OLIVEIRA
BANQUETE

PAULO CUNHA, SALOMÉ

COORDENAÇÃO

CAMPOS, SARA SILVA, PEDRO

PAULO SANTOS CUNHA, SARA

SILVA, SUSANA CARVALHO

SILVA NATÁRIA, COM JOANA
MESQUITA ALVES, PEDRO SILVA,
SALOMÉ CAMPOS
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JUNTA DE FREGUESIA DA

A “Casa das Brincadeiras em Construção” transformou o n.o 13 da Rua
de São Miguel – uma escola primária desactivada em pleno Centro
Histórico – num espaço aberto para a comunidade brincar. Miúdos e
graúdos, habitantes e artistas, partilharam experiências à procura de
novas maneiras de olhar, pensar e sentir a cidade, transformando cada
sala em espaços de brincadeira e de experimentação abertos a todos os
que aqui quisessem construir a sua Casa das Brincadeiras.

CONCEPÇÃO DO PROJECTO,

INTERVENIENTES DIAS DE

APOIO PRODUÇÃO

FORMAÇÃO, CONSTRUÇÃO

MANOBRAS

JOANA GUEDES DE OLIVEIRA E

INÊS GUEDES DE OLIVEIRA,

CIRCOLANDO, GRAÇA OCHOA,

JOANA FERREIRA

LEONOR GUEDES E NUNO

VON CALHAU, HELENA FARIA,

GUEDES

JOSÉ GERALDO, LEONOR

Os jogos, brinquedos e objectos de brincadeira que compuseram a
casa, resultaram de intervenções e oficinas de artistas com a população.
Durante os Dias de Manobras, quem visitou esta Casa participou e usufruiu de várias experiências estéticas, criativas e lúdicas. Nestes dias, a
Casa foi também palco de peças de teatro, concertos, leitura de contos e
mostra de documentários. Em 2012, na rua, a carrinha das Brincadeiras
em Movimento – componente móvel do projecto – instalou-se nos locais
mais insólitos, espalhando situações lúdicas pelos quatro cantos da
cidade. Fez parte integrante deste projecto sobre rodas a organização de
um ciclo de conversas em torno da criatividade, ludicidade e intervenção
comunitária, convidando diferentes pessoas com trabalho de destaque
nestes campos. Estas conversas foram abertas ao público em geral, tendo
sido convidados especialmente assistentes sociais, psicólogos, educadores, trabalhadores das juntas de freguesia e de outros grupos com actividade local, bem como mães e pais da zona em questão.
www.casadasbrincadeirasemconstrucao.blogspot.pt
www.facebook.com/casadasbrincadeirasemconstrucao

MONITORES

DIANA GUIMARÃES

JOANA GUEDES (COORD.),

E ANTÓNIO GUEDES DE

FILIPA GONÇALVES, SARA PAZ,

OLIVEIRA, SANDRA NEVES E

CARMO PEREIRA, DANIEL NOVO,

CARLOS ADOLFO, VON CALHAU!,

MÓNICA FARIA

CLUBE DE DESENHO,

APOIO À CONCEPÇÃO DO
PROJECTO E PRODUÇÃO
ANA CARVALHOSA
2011

COLABORAÇÃO
BRUNO VALE
APOIO MONTAGEM
EMANUEL SANTOS
FOTOGRAFIA
DIANA GUIMARÃES
DESIGN GRÁFICO
ELSA OLIVEIRA
PARCERIA
CIRCOLANDO

BARATA, ADRIANA CAMPOS,

FOTÓGRAFO
DIANA GUIMARÃES

PROJECTO D, ASSOCIAÇÃO

INTERVENIENTES DIAS DE

CULTURAL ÓCIOS E OFÍCIOS

MANOBRAS

INTERVENIENTES OFICINAS
ANA MADUREIRA,

TEATRO POPULAR PORTUGUÊS
RAÚL CONSTANTE PEREIRA,
CIE JARDINS INSOLITES,
ISABELLE KESSLER, THÈRÈSE
ANGEBAULT, MAFALDA SALOIO,
MARIA JOÃO CASTELO, SROSH
ENSEMBLE, ANA VELOSO,
JOÃO MARTINS, HENRIQUE

ANDRÉ BRAGA E JOÃO

FERNANDES, JORDANE

VLADIMIRO

DUBOCQ, CARLOS ADOLFO,

APOIOS 2011

ANA SOFIA PAIVA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

BRINCADEIRAS EM MOVIMENTO

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA,

COM ROSINHA MADEIRA,

CONTINENTE, IEFP / CACE

RITA SÁ, PAULO RODRIGUES,

CULTURAL DO PORTO

MADALENA VICTORINO, JORGE
CONSTANTE PEREIRA

2012
INTERVENIENTES OFICINAS

APOIOS 2012

EURICO SALGADO E JOANA

CEDÊNCIA DE ESPAÇO

GUEDES DE OLIVEIRA,

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

CARLOS PINHEIRO, HENRIQUE

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA

FERNANDES, ANA TORRIE
E LEONOR DIAS, SANDRA NEVES
APOIO CONSTRUÇÃO PLÁSTICA
SANDRA NEVES
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PRODUÇÃO E APOIO LOGÍSTICO
CIRCOLANDO

ESAP – CURSO DE ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL (2.º ANO)

JOSÉ ANTÓNIO CUNHA, MIGUEL ROSAS

COM.TACTO – MANOBRAS
EM ITINERÂNCIA DA ESAP 2011

DA MINHA JANELA VÊ‑SE O RIO

O projecto COM-TACTO propôs a criação de um Laboratório
Experimental Criativo, a funcionar num espaço móvel ao qual se atribuiu
a designação de LaB Mobile. Este veículo teve como missão promover a
pesquisa da cidade e a produção criativa. Definiu-se como um espaço de
interacção entre criativos e as comunidades locais do Centro Histórico
do Porto, a funcionar através de pequenas intervenções, workshops,
actividades lúdicas e recreativas. O laboratório móvel lançou-se à recolha
de estórias de vida/identidades da cidade, tendo como suporte de
trabalho balões multicolores e a pergunta-mote “Era bom que o Porto…”.
Trabalharam-se e registaram-se questões da vivência, da identidade
e da experienciação do Centro Histórico e das suas comunidades.
Exploraram-se os imaginários sociais, os modos de vida, as opiniões
e expectativas das gentes. Desejos registados em balões foram largados
ao ar, num manifesto para a cidade com os desejos de mudança feitos
por e para aqueles que a vivem.

“Da minha janela vê-se o rio” assumiu o desafio de envolver as pessoas
das Virtudes e redondezas. Tratou-se de um processo de criação entre
vizinhos, que resultou num espectáculo de teatro. Os intérpretes
participaram em todo o processo de concepção e interpretação do texto.
Um grupo de músicos, encontrados ao acaso, espalhados pelas Virtudes,
acompanhou todo o espectáculo. Construiu-se a narrativa de um amor
que não se consegue cumprir, a partir da troca de experiências e histórias
entre a equipa artística e os seus vizinhos. A peça percorreu ruas e
espaços contíguos às Virtudes, espalhando a história de um Amor que
está dividido por fronteiras invisíveis que separam duas famílias e que
talvez nem Cupido possa ultrapassar. www.patiodasvirtudes.wordpress.com
CONCEPÇÃO ARTÍSTICA

DIRECÇÃO TÉCNICA

LOGÍSTICA, ESPAÇO

JOSÉ ANTÓNIO CUNHA

CLÁUDIA VALENTE

ÁRVORE – COOPERATIVA DE

CONCEPÇÃO ARTÍSTICA/

REALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIO

ENCENAÇÃO

UMBERTO Z.

AUTORIA

COORDENAÇÃO

TEXTO DRAMÁTICO

ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA

EUNICE AZEVEDO,

ALBERTO LÓIO

DO PORTO – CURSO DE

SUSANA MILÃO

DIRECÇÃO MUSICAL
FILIPE TAVARES, ELINA STOLDE

CULTURAL COM EQUIPA DE
ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO

CULTURAL: MÁRCIA COELHO,

ANDREIA FARIA

LILIANA PINTO, DAVID SILVA,

ASSISTENTE DE ENCENAÇÃO

CLÁUDIA OLIVEIRA, JOANA

VALDEMAR SANTOS

DOMINGOS, MYKLAIL DE CEITA

ÍRIS JULIAN

SERVIÇO EDUCATIVO DA CASA DA MÚSICA / FILIPE LOPES

DE PASSAGEM | PASS BY
(THE TIME OF DAY) 2011

DIGITÓPOLIS 2012

O projecto propôs transferir o espaço cénico do teatro para o mundo
“real” da rede de transportes da Metro do Porto. Oito performers
viajaram, incorporaram e entrevistaram pessoas no decurso das
suas deslocações pelas diferentes rotas que convergem para o Centro
Histórico. Tiraram fotografias e enviaram o retrato dos passageiros com
quem se encontraram, por MMS, para uma galeria. As fotografias e as
entrevistas foram expostas na galeria como uma imagem global de um
mapa específico.

Durante as Manobras, vários músicos congregaram diferentes práticas
musicais electrónicas, formando uma orquestra. Seis concertos
espalhados pelo centro histórico foram o prelúdio do concerto principal,
onde todas as comunidades se reuniram. Conviveram, no mesmo espaço,
grupos de sintetizadores analógicos, aparelhos multitouch e dispositivos
móveis, controladores alternativos e hiperinstrumentos, circuit-bending
e DIY, turntables, Vjs, artistas visuais, live coders e programadores.
Na noite de 29 de Setembro, o Hard Club acolheu todos os grupos
para uma performance em conjunto, formando uma grande orquestra.
Digitópolis tem como base a Digitópia, a plataforma do Serviço Educativo
da Casa da Música para o desenvolvimento de comunidades de criação
musical em computador, e que celebra deste modo os seus cinco anos
de actividade.

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

AGRADECIMENTOS

IRIS JULIAN

FILIPE MOREIRA (PELA

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
PEDRO FONSECA

MIGUEL ROSAS

ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO

2012

IMAGEM E SOM MARCO FREIRE
COMUNICAÇÃO CULTUREPRINT
ASSESSORIA LEGAL E FISCAL
CONSULARTE – ASSESSORIA
LEGAL PARA AS ARTES
APOIOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
ESPAÇO S.A.O.M.
LOGÍSTICA EL REYS

PERFORMERS
MARTA RAMOS, MARTA
PEREIRA, CACO CALDEIRA,
INÊS GREGÓRIO, NUNO
ESCUDEIRO, LUÍS MESQUITA,
RITA BURMESTER, FÁBIO LOPES,

LOGÍSTICA, FIGURINOS E

FILIPE MOREIRA E ISABEL

INSTRUMENTOS MUSICAIS

COSTA

RANCHO DOURO LITORAL

PARTICIPAÇÃO NO PERÍODO DE
RESIDÊNCIA)
PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO
MEZZANINE, ANA ROCHA E
JORGE GONÇALVES
APOIOS
BMUKK, BUNDESMINISTERIUM
FÜR UNTERRICHT, KUNST UND
KULTUR, METRO DO PORTO

COORDENADOR DO PROJECTO

FORMADORES/MÚSICOS

JORGE PRENDAS

MARIA MÓNICA, JOÃO MENEZES,

GESTORA DO PROJECTO
ANA REBELO
DIRECTOR ARTÍSTICO E MUSICAL
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JOÃO GASPAR, PAULO PIMENTA, MÓNICA SILVA

A DIGNIDADE
DO TRIPEIRO ANÓNIMO 2011

O DOMÉSTICO SAIU À RUA

Uma pesquisa elaborada nos arquivos da cidade originou um
levantamento de imagens de pessoas que habitaram (ou ainda habitam)
o CHP. Ao mesmo tempo, vários fotógrafos recolheram imagens dos
actuais moradores daquelas zonas, organizando um novo arquivo sobre
a actualidade. Um estúdio de fotografia instantânea, onde qualquer
transeunte pôde juntar-se à galeria, esteve disponível. As imagens de
ilustres anónimos, captados na rua e nos sótãos institucionais e caseiros,
foram então projectados em grande escala sobre os muros da cidade, nos
dias de Manobras.

O Doméstico Saiu à Rua é um manifesto de estima pelo lugar e pela
comunidade. A Sé, enquanto lugar e comunidade, encontra-se numa
condição de especial isolamento em relação às dinâmicas da Cidade
do Porto, até do próprio Centro Histórico. A condição de património
classificado parece não produzir na população desta área uma especial
valia ou melhoria das condições de vida, o que resulta numa aparente
indiferença da população face a esse valor/classificação.
Na intenção de perceber este lugar hoje, num reconhecimento do seu
valor, pretendeu-se explorar aqui a mais permanente das suas facetas,
aquela que não é excepcional nem efémera: o quotidiano da sua
população a partir e de encontro ao espaço doméstico. O reconhecimento
do valor deste interior doméstico é o primeiro dos espaços para a
construção da consciência de que esse património a preservar ultrapassa
a fachada, ultrapassa a construção edificada. Ele é património social,
etnográfico. As pessoas que habitam este lugar são a condição do seu
presente.
Foram escolhidas as Escadas dos Guindais, da Nossa Senhora das
Verdades e do Codeçal como os lugares de reconhecimento. O trabalho
de pesquisa, de envolvimento, de registo e pensamento, resultou numa
exposição-instalação durante os dias de Manobas em 2012.

AUTORIA
PANMIXIA
PRODUÇÃO EXECUTIVA
ALBERTO MAGNO

2012

IVO TEIXEIRA

NÉ BARROS

EMPENAS IN_ADAPTADAS,
UM HORIZONTE POSSÍVEL 2011

FFFILM PROJECT, FAMILY FICTION
FILM PROJECT 2012

As empenas cegas na cidade revelam algo para além delas: talvez o papel
activo que estas podem assumir na revitalização do centro histórico.
O Espaço Público constituiu lugar de reflexão e simultaneamente ponto
de partida para o desenvolvimento do projecto apresentado. No Porto,
procurou-se desvendar o que está para lá do que os horizontes permitem
ver, tentando, através das “empenas cegas” adoptadas como suporte de
intervenções artísticas, discutir a diluição cada vez mais frequente das
fronteiras entre o privado e o público.
Utilizou-se a vídeo-projecção nas empenas cegas com o objectivo de,
através da simulação, procurar um outro horizonte – um horizonte
possível.
O projecto assumiu um carácter efémero e móvel, que visou criar uma
nova leitura para quem habita a cidade. Quis-se assim chamar a atenção,
quer da comunidade local, quer da comunidade política, para a questão
das empenas, que se acredita terem um potencial, até uma “ansiedade”
para se emanciparem pelas inúmeras e diversas intervenções artísticas
de que podem ser alvo.

O FFFilm Project é um ciclo de vídeo e cinema que explora diversas
possibilidades em torno da temática família/familiar: documentário ou
ficção sobre o íntimo, o pessoal, o privado, registos de família, filmes
caseiros, auto-retratos/identidades, paisagens familiares, sobre famílias
alternativas, etc. Na era da democratização do uso da imagem são cada
vez mais os objectos produzidos na intimidade e na precariedade dos
recursos de produção. Para esta edição inaugural, o programa dividiu-se
em oito sessões de filmes nacionais e internacionais com enfoque para
Jonas Mekas (Lituânia, EUA), nas sessões de abertura e fecho, e ainda
para uma geração de realizadores como o Israelita Tomer Heymann e
o Franco-Egípcio Namir Abdel Messeeh. A selecção de filmes incorporou autores provenientes de países tão dispersos como a Albânia, Nova
Zelândia, Argentina, Canadá, Itália ou Portugal. Além das sessões de projecção, foi apresentada uma performance de Cesário Alves, “Spectrum”,
e apresentado o projecto Home Movies – l’Archivio Nazionale del Film
di Famiglia de Bolonha, Itália, a cargo de Paolo Simoni. Finalmente foi
lançada uma edição de textos de diversos autores sobre as temáticas em
questão. www.fffilmproject.com/
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FIMP, IGOR GANDRA

GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA / CONFEDERAÇÃO

FIMPALITOS

2011

A reutilização é a palavra de ordem deste atelier em que todos podem
participar. Compete a cada construtor/autor, a partir de materiais
criteriosamente recolhidos e seleccionados, desenvolver e personalizar
o seu Fimpalito. O festival fornece a cada participante os materiais
e ferramentas necessárias. Com o apoio da equipa FIMP, todos os
participantes podem construir e manipular uma marioneta. Depois de
devidamente registados e apresentados à comunidade, os Fimpalitos
ficam a pertencer aos seus construtores. Esta actividade já com tradição
no FIMP juntou-se ao Manobras durante O Mercado, na Sé.
AUTORIA
FIMP

APOIOS
LIPOR, MAXMAT, TINTAS CIN
O FIMP É UMA ESTRUTURA
FINANCIADA PELA DIRECÇÃO
GERAL DAS ARTES

PANMIXIA

HESTÓRIA(S) DO DOURO

2012

Um ciclo de cinema dedicado à história do Rio Douro, agregando
obras cinematográficas habitualmente não exibidas ao público. Sessões
de cinema semanais foram apresentadas durante os meses de Julho
e Agosto no Largo Artur Arcos e no auditório do Grupo Musical de
Miragaia. Ainda no âmbito deste ciclo, foi organizada uma masterclass
em cinema documental, orientada por Pedro Sena Nunes.
“O Rio Douro (…) olha à sua volta, despede-se do Porto e de Vila Nova
de Gaia, e transforma-se em Atlântico. Bem lá na sua raiz, o Rio talvez
seja como o Homem que o navega. O Rio um dia sonhou ser maior, ser
mais amplo, chegar mais além e para isso vê em si a necessidade de se
transformar em Mar.”
PROGRAMAÇÃO

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO

ORIENTAÇÃO MASTERCLASS

MIGUEL RAMOS

LILIANA PINTO, ROSÁRIO MELO

CINEMA DOCUMENTAL

PRODUÇÃO

APOIO TÉCNICO

PAULA MACHADO

ADÃO REIS
CARTAZ E FOLHA DE SALA

PEDRO SENA NUNES

JOGO DA GLÓRIA

CONFEDERAÇÃO, VON CALHAU
2011

Um pedaço de cidade – a judiaria em Miragaia – transformou-se em
tabuleiro de jogo da glória. Ilustrações enigmáticas desenhadas no
chão serviram como pistas sobre as casas de sorte e azar que conduzem
o nosso destino. Roteiros ilustrados deste Jogo da Glória estiveram
continuamente disponíveis durante os Dias de Manobras, para que todos
pudessem indagar o jogo. Na manhã do dia 2 de Outubro, último dia de
Manobras, entre as 10:00 e o 12:00, uma acção de rua activou as casas do
Jogo da Glória.
CRIAÇÃO
PANMIXIA / JOSÉ CARRETAS
E MARGARIDA WELLENKAMP +
NUNO SANCHES
PRODUÇÃO EXECUTIVA
PANMIXIA

A LENDA DE MIRAGAIA 2012

A Lenda do Rei Ramiro anda tão desfigurada que não podemos extremar
d’ella a parte histórica. Partindo originariamente do ciclo de Salomão,
idêntico ao de Carlos Magno e ao do Rei Artur pela importância que
tomou na literatura medieval, temos que o facto militar, o facto positivo e
concreto, é a tomada por surpresa e em resultado de uma expedição marítima, do Castelo de Gaia, por cavaleiros cristãos. O restante… o restante,
é a sobrevivência de um tema amoroso Salomónico, que se popularizou
imenso e teve os seus desenvolvimentos paralelos e similares aos ciclos
cavalheirescos da idade média. E por ora sabemos que, sobre a margem
esquerda do Douro e quasi a prumo sobre elle, em frente a Miragaia e do
Porto se ergue um grande morro de forma cónica, ainda hoje chamado
Castelo de Gaia, onde em tempos remotíssimos pompeou um castro
romano, e só depois o Castello Arabe. O projecto produziu, em regime
de oficina participada, uma nova versão da Lenda de Miragaia em animação de sombras. Esta animação derivou na cenografia de um espectáculo
musical com o Rancho Típico de Miragaia e numa edição vídeo.

ALFREDO SAPATEIRO
ARGUMENTO E REALIZAÇÃO

CO‑PRODUÇÃO

CONFEDERAÇÃO

GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA

APOIO À INVESTIGAÇÃO
EMÍLIA LEMOS
DESENHOS VON CALHAU
MONTAGEM CÉSAR PEDRO

APOIOS

E MANOBRAS

GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA

DURAÇÃO _ 20’APROX

PORTO DIGITAL

FORMATO _ 4:3 / COR

ESTADIA

GÉNERO _ ANIMAÇÃO
IDIOMA ORIGINAL _ PORTUGUÊS

HOTEL INFANTE SAGRES
IMPRESSÕES

PRODUÇÃO CONFEDERAÇÃO
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PORTO OF BRIDGES

20 TO THE BEACH!

Coming to Portugal and not going to the beach
is like going to Rome and not seeing the Pope.
Going to the beach doesn’t mean it has to be
a dead hot day and you don’t have to roast
until you look like a red lobster. The coast
can be nice even on some winter days when
we go there just to provide some company to
the Sunday fishermen or to simply enjoy the
power of the Atlantic. Keep in mind that Porto
is at the same latitude as New York, so if you
open your eyes maybe you can even spot the
Liberty Statue’s torch!
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If you want to go to the beach and walk
around in a small suburb, then Granja is a good
idea. Our Royal Family had its summer house
here, in the 19th century, which means all the
bourgeois wanted to have impressive villas
here as well. Granja is now kind of stuck in the
time, nice to feel former glories, but still very
nice for a walk. From the train station, walk 3
min and you’re at the beach. From there, head
north and you will pass Aguda, a fisherman’s
village, where you can visit the 19 LITORAL
STATION OF AGUDA (Mon-Fri, 10:0012:30/14:00-18:00, Sat&Sun 10:00-18:00), a
building that combines a Fishery Museum and
an Aquarium that displays local marine fauna
and flora. Walk about 20 minutes from Aguda
to Miramar, to the 20 CAPELA DO SENHOR
DA PEDRA (‘Chapel of the Lord of the Rock’).
At the water’s edge, the rock that the chapel
is built on used to be a pagan altar which was
properly Christianized by the chapel in the
17th century, but where strange ‘ceremonies’
still happen when the moon is full… so don’t
get too scared if you happen to see huge
amounts of wax from burned candles
or ‘magical’ remains of any other sort.
Either in Miramar or Aguda you can get the
train back to the centre, or you can keep
walking and take the train back from any of
the upcoming stations… or just lay down and
roast on the sand!
To get there: take a train from S.Bento or
Campanhã in the direction of Espinho, Ovar
or Aveiro. (Andante Z4)

NORTH – MATOSINHOS DISTRIC

Porto-based world renowned architect Álvaro
Siza Vieira grew up in Matosinhos and his first
works are here (don’t think of them as ‘minor’
just because he was young!) It might seem
silly to build a saltwater tidal swimming pool
among the rocks, but wow! 16 PISCINAS DE
LEÇA (Leça Swimming Pools, 1966; open
May to September, everyday 9:00-20:00),
is quite a building and it’s like swimming in a
sea without waves! Don’t feel like swimming?
Walk 15 min towards Siza’s first big job and
another amazing building situated on the
rocks: 15 CASA DE CHÁ DA BOA NOVA
(Boa Nova Tea House, 1956). Now it’s both
a restaurant and a tea house, but if you don’t
feel like having even a coffee don’t worry, the
staff won’t stop you from just having a look
inside to get a feel for the architecture. Feeling
hungry? Lobster? Shrimp? Octopus? Grilled
fish? Don’t know what to pick?
Matosinhos is the seafood district and by
default is full of very good restaurants. The
famous 17 COZINHA DA MARIA (‘Mary’s
Kitchen’, Mon-Sat, lunch and dinner) where
Maria will cook for you with the greatest
pleasure filetes de polvo (fried octopus fillet,
13¤), lulas grelhadas (grilled squid, 10¤) or
any other fresh fish your stomach might be
crying out for. Nearby 18 A MARISQUEIRA
DOS POBRES (‘Marisqueira’ which means
‘specialized seafood restaurant’ ‘of the poor’
Tue-Sun, 11:00-00:00) is, unlike most of the
other marisqueiras, a non-fancy family-run
restaurant where you can taste delicious
arroz de marisco (rice cooked with seafood,
10¤ for 2 people) and sopa de marisco
(seafood soup) or if you’re a true lover, a
heavenly sapateira recheada (stuffed edible
crab, 20¤/kilo) will force you to literally lick
your fingers at the end.
To get there: Metro A – blue line – get out
at Mercado de Matosinhos then cross the
movable bridge over to Leixões Sea Port and
walk about 15/20 min more. The beach
towels are too heavy? Take bus 507 (direction
Leça da Palmeira) from Metro Casa da Música
or Mercado Matosinhos. (Andante Z3)

Q: Which is the only other city in Portugal
with 6 bridges?
A: Gaia (which is on the other side
of the river).
Of course this is a rather dry joke, but it
shows how proud we are of our bridges.
D. MARIA was built for trains in 1877, a
project of Gustav Eiffel and Seyring, and was
at the time referred to by a French traveller
as ‘Porto’s Eiffel Tower laying down’. Nine
years later its double-deck sister D. LUIS I
(for traffic and people and nowadays Metro
as well) started bringing Porto’s and Gaia’s
Ribeiras even closer.
In the 1960’s ARRÁBIDA was built, a global
engineering wonder of its time thanks to its
single concrete vault. The completion of the
main arch was broadcasted live on Swedish
television, expecting a fabulous disaster…
that didn’t happen.
Other bridges crossing the river: S.JOÃO
arrived in 1991 as the new train bridge, with
the old D. Maria now being converted into
something although nobody knows exactly
what will be; FREIXO is for the new highway
and INFANTE (2003) is the newest of them
all and based on Swiss Alps bridge designs,
replacing the upper deck of D. Luis I since
it was taken over by the Metro.
But the issue of connecting the banks of
the river is older than it might seem. For
centuries the crossing was accomplished
by boat, but the need for a more
permanent crossing lead to the opening,
in 1806, of Ponte das Barcas (Boats Bridge).
It consisted of 20 boats attached to one
other by steel cables and it could be divided
in two to allow river traffic to pass. After the
Boats Bridge Tragedy in 1809
(see History section), it was rebuilt but
replaced as soon as possible in 1843 with
a suspension bridge - Ponte Pensil- which
was in use until Ponte D. Luis I was opened.
Now all that remains are the two pillars
on the Porto side.

A Meia de Leite Directa trouxe reminiscências do Campo à Cidade
como ponto de partida irónico para a reflexão sobre a ideia ecológica
e sobre os ritmos e o estilo de vida na cidade. Afinal, ainda se lembra
a que sabe o leite? E do tamanho das vacas, lembra-se?
Sete vacas, vacas verdadeiras, malhadas, foram ordenhadas em frente à
estação da Trindade, em hora matinal de ida para o trabalho. Cada vaca
teve acompanhamento especializado dos tratadores, cada uma em sua
cama individual de palha. Afinal, estes animais são preciosas estrelas
de produção. O leite foi tratado e oferecido ainda morno à população,
com o café à mistura, pois era de meia-de-leite que se tratava.
CRIAÇÃO

APOIO

PANMIXIA/JOSÉ CARRETAS E
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MARGARIDA WELLENKAMP +
NUNO SANCHES
PRODUÇÃO EXECUTIVA
ELENA CASTRO

MATERIAIS
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PINTO, DAVID SILVA, MYKLAIL
DE CEITA
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Nos dias de Manobras de 2011, o lançamento do projecto Mapa Use-It
Porto assumiu o formato de uma conversa para debater tópicos
relacionados com o turismo jovem, a promoção turística alternativa
e o modo como as cidades/países criam os seus imaginários (também
visuais) e os projectam no exterior. Entre os convidados, estiveram
a jornalista belga Veerle Devos (uma das criadoras do projecto
e investigadora dos fenómenos sociais urbanos contemporâneos),
proprietários de hostels que trouxeram a sua visão e experiência
do que são as necessidades reais dos jovens viajantes e o que eles
procuram, entre outros convidados que analisaram questões ligadas
à imagem de Portugal no exterior e ao modo como o país se promove
enquanto destino.
PROMOTOR E EDITOR
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disclaimer:
The selection of the recomended spots was done in a totaly
independent way and all the contents are of the exclusive
responsability of the publisher. © Calote Esférica.
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Every train goes from
PORTO-CAMPANHÃ(and to
Braga, Guimarães and Régua
also from PORTO-SÃO BENTO).
For schedules and prices
check www.cp.pt, the
Portuguese Railways
website (also in English).
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FERRAMENTAS

A ESAP desenvolveu uma acção de discussão, mobilização e encontro
centrada no Largo de São Domingos, onde se situa a escola. O Largo tornou-se um lugar de exposição e confronto colectivo, no qual as gentes
habitantes e trabalhadoras locais foram chamadas a sentirem e debaterem outras possibilidades para o seu espaço comum. Isto num momento
e numa zona que está a ser sujeita a alterações profundas na sua configuração física. O projecto teve como gesto central a montagem de um
estrado com uma árvore, simbólica e objectivamente uma praça resgatada ao espaço de estacionamento em frente à Escola, para indagar novos
usos: expor, conversar, tocar, dançar.
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Ficcionar o espaço urbano com catástrofes e sonhos, virar mapas e
estruturas da cidade do avesso, ritualizar o quotidiano pelo desenho,
pela escrita, pela construção de espaços imaginados abertos a quem
queira participar.

The Capital.
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LISBON

The city of the students (and student
parties) and home to one of the oldest
Universities in Europe; feel the forbidden
loves of Pedro and Inês, crowned Queen
of Portugal seven years after her death.
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HERE YOU GO 4 ONE-DAY TRIPS!

COIMBRA
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A popular saying is “Lisbon has fun, Coimbra
studies, Braga prays and Porto works!” so...
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The Douro Valley. You
need only to take
the train, which runs almost
on top of
the river, and put your head
out of the
window. Those stepped
hills where the
Port Wine grows are simply
incredible.

To the Airport!
The fastest and best way getting
to and from the Airport is by Metro.
It runs every 20 min, takes half
an hour, and you need to have
an Andante Z4 ticket (1.70¤).
By bus: 601/602 takes you to the city
centre; and to the Universities area
use 604.
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Schedules
The Metro is open 6:00-1:00.
Almost all of the Night Buses
(00:00-5:30) depart from and meet
at Aliados once an hour, exactly at the
top of the hour (00:00, 1:00, 2:00...).
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USE-IT also exists in other cities like Brussels,
Oslo, Warsaw, Dresden or Ljubljana. That’s not
enough. If you think your city needs a map like
this too: download the brochure “I WANT TO
START MY OWN USE-IT!” on www.use-it.info
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USE-IT - TOURIST MAPS
AND BUDGET GUIDES
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Prices
— Z2 Andante - 1,10¤
(for the city centre)
— Andante Tour 1 day - 7¤
(no zone limitations)
— Andante Tour 3 days - 15¤
(no zone limitations)
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The ‘Andante’ is the hyper-technological ticket
system shared by the metro, buses, trams,
the funicular and suburban trains until certain
stations. Buy yourself a rechargeable ‘Blue
Andante’ card (0.50¤) and then pay for trips
according to the distance you want to travel.
For example, a Z2 is valid for 2 rings of zones on the maps count the zone of boarding as the
first and then all the contiguous as the second
ring. The adjacent zones form the third ring
and so on. You can purchase these in vending
machines at stations, most newsagents,
and several other central locations (do it in
advance as single tickets bought on board are
way more expensive). Once validated, your
Andante lasts an hour and all you have to do is
to ‘touch’ it to the yellow machines, a must also
when switching transportations - for instance,
after ridding the Metro you can catch the bus
with the same Andante as in the gap of one hour
no additional trips are charged). Sounds easy?
Well, when you go to pay for a trip, it might not
seem so obvious – but don’t worry, we have
problems with it too!

Porto is a “beautiful bordello”!
It’s some sort of beautiful
chaos, disorganized but in a
good way. Unlike Bordeaux
where I come from, which
is too clean and controlled,
Porto suggests freedom.
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PUBLIC TRANSPORT

The Portuguese
Rome. Baroque
churches
everywhere and
huge sanctuaries
with
hundreds of steps
to climb.
BUS
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14 COMICS AT THE MALL
Inside Brasilia, the first shopping mall to open in
Portugal back in 1976, is MUNDO FANTASMA
(“Ghost World”, Mon-Sat, 10:00-20:00,
Sun&holidays 15:00-19:00, 1st floor, shop
509/510). Every comic aficionado makes his
way through the dark labyrinth of now mostly
closed shops to get to the biggest bookshop
dedicated to comics in the country, where you
can find everything from the very underground
manga to collectors’ stuff. There’s also a gallery
with regular exhibitions dedicated to the 9th art.

ARCHITECTURY
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LAETITIA, 23,
philosophy student
from France

2

S 20

13 MODERNIST FOOD MARKET
One of the modernist icons of the city,
surrounded by awful mirror glass post modern
buildings, MERCADO DO BOM SUCESSO
(Mon-Tue 8:00-17:00, Sat 8:00-13:00) is an
interesting hyperbolic structure built in the
50’s using the least possible iron due to the
high price of it at the time. To be redeveloped
soon, so hurry!

11 ARCHITECTURE FACULTY

5 de
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NUNO, 30, sports teacher
I'm an outdoor kind of guy. I like to
take my dogs for a walk in Parque da
Cidade where you can run to meet
the sea or spend an afternoon in
Palácio de Cristal and enjoy the charms
of a beautiful romantic garden.

If you’re in an architecture mood, then a stop
at the ARCHITECTURE FACULTY is highly
recommended (and it’s always open since
here the students are slaves). Porto is world
famous for it’s architecture school where
names like Álvaro Siza Vieira and Souto
Moura studied and taught (and so far the only
two Portuguese to have received the Pritzker
prize, regarded as the Nobel of architecture)
and where young talents are being brewed.
Ironically, the next door Faculdade de Letras
(Humanities Faculty) is one of the most
awful post-modern buildings we have – it’s
commonly referred to as the ‘Bullring‘ and
it’s so ugly you can’t miss.
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As in every botanical garden, JARDIM
BOTÂNICO (Mon 09:00-16:00, Tue-Fri
09:00-18:00, Sat&Sun 10:00-19:00) displays
exotic plants from basically everywhere
in the world - don’t forget to stop by the
greenhouses. The good thing is you don’t have
to be a botanist to like this one: it’s not very
big (it used to be until a highway took most of
it) but it was the private garden of the house
where Sophia de Mello Breyner Andresen
grew up - a recently deceased, very famous
poet who wrote passionately about the sea
as well as creating some of the most popular
tales that everyone read as a child. The
mansion is beautiful and now serves as
the Gallery of Biodiversity.
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BRAGA

201/50

BOTANICAL

10 NOT BORING GARDEN

CASA DA MÚSICA replaced the weather
as the most popular topic for bus-stop
discussions some years ago. Designed by
the world renowned Dutch architect Rem
Koolhaas, immediately hated by some and
unconditionally loved by others, it was
planned as the highlight of 2001 when
Porto was European Capital of Culture
(although it actually opened in 2005 with a
classic Portuguese delay). Now the polemic
arguments over its weird shape are gone
and everyone recognizes ‘the meteor’ as a
symbol and the building that put Porto on the
architecture world map for good, attracting lots
of architect-tourists from all over. For a bite, try
the Artists’ Cafeteria (everyday, 10:00-20:00,
or 23:00 if there’s a performance, located
at street level under the main access stairs)
and if you’re lucky one of them might even
play something on the piano! Visiting most of
the inside is free, but if you want to see every
corner of the building guided tours (3¤) are
also in English, and not boring.
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”I like Lisbon better”
”Why don’t you speak Spanish?”
”Alvaro Siza Vieira…um, who?” (the world-famous
architect, still alive and a Porto native)
“I don’t like Portuguese food”
”Wasn’t Port Wine invented by the Brits?”
”What bridges?”
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Be a fan of FC Porto, they’re real champions!

HOW TO PISS OFF THE LOCALS -OR,
HOW TO GET SMACKED
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surprised
We like to go out, but we start late. So don’t be
yet filled
to find the bar empty at 10:00 and the club not
table
at 2:00 or 3:00. We’re probably still at the dinner
Come back
or starting off with a drink at somebody’s flat.
people!
later and the whole city will be stuffed with party
when I
But what’s that card for – the one they gave me
drink the
a
order
to
go
you
entered the club? Well, when
had.
barman will ask you for it and will write what you
at the
At the end of the night, you pay for everything
when
same time and give the card back to the doorman
you want to leave – so, don’t destroy or lose it!

- most
Where’s everybody? On Sundays Porto is dead
shops,
restaurants and cafes are closed, and so are most
Museums
bars and clubs. What to do on a Sunday then?
if the
are open and the parks and beaches are crowded
window
weather’s nice. But what families really like is
malls
shopping at one of the multitude of huge shopping
spread on the outskirts.

5 MINUTES

BU

nd

We all get crazy at São João, our city festival on the night
of June 23rd, when we celebrate the saint who guards
over Porto. The city centre and riverside are amazingly
full of people dancing to popular music, drinking and
eating grilled sardines and smashing each other on the
head with plastic hammers! No kidding. But we love it!

If you’re a student, wear a black cape. Being a student
comes with a lot of old-fashioned traditions. These
are bizarre, infantile habits like humiliating first year
students on the street, carrying a gigantic wood spoon
as a hierarchical status symbol, and blocking the whole
downtown for a day with the “Cortejo da Queima das
Fitas” parade which even involves trucks with noisy
music to “celebrate being a student”.
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“A galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha’
is
a typical Portuguese saying that means ‘my neighbour’s
chicken is always better than mine”. Yep, we like
to
complain. And we’re never satisfied with what
we have.
Complaining is the national sport in Portugal.
It’s like
the Fado thing: we know Portugal was great, but
that’s
the past…
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It’s not
You almost never see people on bicycle in Porto.
steeper
because we don’t like it, but look: this place has
are
hills than SanFrancisco! But feel free to try. Drivers
Metro
quite polite and it’s free to take bikes onto the
riverside
and suburban trains... and it’s quite flat by the
and at the seaside!
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RESTAURANT
ON THE RIVER

PARTY ON A BOAT

8

On PORTO-RIO (Fri&Sat) you can be sure the
party will be hard, start late and last until even
later (or early since everything is relative…)
The gigs start at around midnight and if
you’re into something like Punk/Hardcore,
Drum’n’bass or Dub this boat floating on the
Douro might be a good option - and if you
have to puke, the water is just there…

ideu

Eat a lot! Eating is not about feeding yourself, it’s
pleasure and culture. In the morning we start with strong
coffee and a sweet pastel de nata, then we go to a tasca
to get Arroz de Cabidela (rice with chicken cooked in
blood). Around 16:00-17:00 you need another coffee
and a croissant. A good dinner could be Iscas de
Bacalhau... and later, when going out, we get a Bifana.
A lot of calories, but still, we’re not fat. Yeah, it’s all
about metabolism... Keep in mind eating schedules
are quite strict in Portugal. It’s possible to find a place
serving dinner until late – for example at 22:00 or 23:00,
but don’t even think of showing up before 20:00. It’s
uncommon to get lunch outside of typical lunch hours
(12:00 to 15:00 at the latest) as most restaurants are
not even open. Apart from that, cafés and bakeries are all
over the city and you can have breakfast or an afternoon
bite anytime from very early morning until 19:00-20:00.

rua

ntev

Kissing protocol: once might be acceptable sometimes,
more
but the standard number is two in every situation;
as
than two kisses – never! Boys kiss girls as soon
boys,
they’re introduced and shake hands with other
of their
but it’s normal for boys to kiss a male member
means
own family. Apart from this, to kiss other boys
kisses
you are gay. For girls it’s more simple – just two
for everyone.

1834 - A Heart in a Jar. Because we supported
2nd century BC - Portus Cale (nowadays just King Pedro IV, fighting for liberal ideals
Porto) is a peaceful Roman city, serving as
during the one year Porto Siege (1832-33), he
a trade centre and meeting point for Roman
decides his heart must remain here after his
routes. Eventually the name spreads to the
death – it’s at the Lapa Church, and the rest of
whole region, and later to the land of Portugal. his body is in Brazil.
1896 - In Porto, Aurélio da Paz dos
1095 - Count D. Henrique, from Burgundy
Reis
shoots the first moving pictures in
in France, helps King Alfonso VI of León
Portugal
and shows them at Teatro do Príncipe
y Castilla to drive away the Arabs who had
Real
(now known as Teatro Sá da Bandeira,
invaded Iberia. As a gift for his braveness,
in
downtown), just less than a year after
he’s given the county of Portucale, which
the first
public presentation by the Lumière
back then covered more or less from the
brothers.
south of Galicia to Coimbra.
1958 - Porto and hearts again! During the
1139 - ‘From here, the name Portugal
hardcore fascism period, a crowd of 200,000
is born.’
Portucale, now Portugal, becomes
gathers in Carlos Alberto Square to support
officially
independent and proceeds to take
candidate
Lisbon from Humberto Delgado, the opposition
the Muslims – for some reason ‘Lisbongal’
who lost, obviously due to fraudulent
is
not the name of this country!
elections. ‘My heart will always be in
Porto,’ he stated. Seven years later he was
1394 - On Ash Wednesday, considered to
murdered by the PIDE, the Political Police.
be an unlucky birthday, Infante D. Henrique
The dictatorship only came to an end on
is born in Ribeira. In 1415, he begins the
the 25th of April 1974, with the “Carnations
Descobertas – the ‘Discoveries’ – leaving
Revolution”.
to conquer Ceuta in North Africa and thus
1960’s - You can eat it on every corner; it’s
starting the longest lasting colonial Empire
a calorie-bomb, but we just love it! It’s said
in History. Because we support him so much,
that Daniel da Silva, a Porto emigrant, and
we give him and his men all the meat,
returned from France created the Francesinha.
and those left in the city eat tripe.
He adapted the French ‘croque monsieur’
1498 - After a trip to the south of Spain where
toast to the Portuguese taste and called
the King falls in love with Arab azulejos (tiles),
it ‘little French girl’. The Francesinha is a
the first ones are brought to Portugal. Since
sandwich made with bread, wet cured ham,
then, as is visible, they became a hallmark
linguiça, fresh sausage and steak or roasted
and any empty spot is filled with them.
meat, covered in molten cheese, served with
a thick sauce made from beer and tomatoes
1756 - By royal decree, Marquês de Pombal
plus some more secret ingredients!
declares the Douro Valley to be the exclusive
1996 - UNESCO declares the Historic Centre
production region for Port Wine, thus
of Porto to be a World Heritage Site.
with
becoming the world’s first wine region
a formal demarcation, and the second (after
2001 - Porto is European Capital of Culture,
LUCA, 40,
Tokaj in Hungary) with appellation control.
in partnership with Rotterdam. After decades architect from Italy
(The historical and national pride of those
of decay some big investments are made. For
in Porto for 17 years
who first did what first is convoluted…)
example, the first Metro lines are opened with Porto is a grey city, but try
some more now being built; Casa da Música is to see the less obvious side,
1809 - On the 29th of March, Napoleonic
under construction, and the building is an icon like the beauty of the wet
troops invade the city in what’s know
as
even before the foundations are finished.
the 2nd French Invasion. In panic,
granite on a rainy day. It’s
the city’s
population tries to escape to the other
fascinating to appreciate
side
2004 - Portugal hosts the UEFA European
of the river by crossing the fragile
the “shades of grey”, to
Boats
Football Championship. The opening game
Bridge. Under such weight it collapses,
look at the stone of the
is here, at the newly built Estádio do Dragão,
causing around 4,000 people to drown
past and the present
in the
and although Portugal lost first place to
Douro. This was such a massive tragedy
and notice how the grey
that
Greece,
for
one
summer
this
city
was
all
we still now light candles in memory
changes with the fog,
of the
football.
deceased at the 78 ‘Alminhas da Ponte’
the sun and the rain.
(Souls
of the Bridge). But with the help of
the British,
2008 - The ‘Downtown Euphoria’ starts.
we kicked the French out…
For years a desert where nothing happened,
downtown suddenly springs to life, proving
1820 - …and afterwards came under British
that Porto is not dead and didn’t lose the
rule. The liberal Porto starts a revolution
and
shops
New
itself.
re-invent
to
capacity
resulting
away,
oppressors
British
driving the
bars open every day and the underground
in the country’s first liberal constitution being
art and music scenes are more alive than ever.
approved.
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CONTEMPORARY ART
MUSEUM WITH A PARK

1

pêro
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We rarely drink Port wine - that’s for tourists. But
of course we all have one very good expensive bottle
at home, which we only use for special occasions
with family or friends.

D.I.Y. PICNIC

When you come to this area, whatever the
reason is, it’s almost mandatory to stop at
AUGUSTO (Mon-Fri 9:00-20:30, Sat&Sun
10:30-13:30/15:30-20), the grocery store
where you can buy a piece of home made
cake, yogurt or some bread and a few slices of
good presunto (smoked pork ham). They put
everything into a small bag you carry happily
in your hand until you decide whether to eat
in the park or looking at the sea. (You will see
more bags like yours around).
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We’re quite genuine and say whatever is on our minds.
Thus, even if we’re not angry, we use a lot of insults like
‘murcão’ (which means ‘asshole’) or ‘carago’ (which is
‘fucking’). These are two very typical ones from Porto.
We use these words as part of normal conversation,
like Americans do, and it has nothing to do with being
impolite, rude or rough.

BONAPARTE

4

parque da cidade

vil
da co
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In Portugal, Serralves equals exhibitions,
concerts and performances. The main
building, designed by the world famous
Portuguese Álvaro Siza Vieira, houses the
CONTEMPORARY ART MUSEUM (Tue-Fri,
10:00-17:00, Sat&Sun 10:00-20:00). There’s
also a concert hall, an art library, a bookshop
and a restaurant (the perfect place to get
diabetes since for 3.80¤ you can eat as many
delicious deserts as you wish if you choose
the just ‘desserts buffet’, lunch time only).
But Serralves is also a magnificent Park filled
up with contemporary sculptures (ask for a
map at the entrance!) which used to be the
private garden for the family that lived in the
beautiful art deco pink mansion (exhibitions
inside sometimes) which faces one of only
two art deco gardens in the world. And if
you happen to be here on the last weekend
of May don’t miss ‘Serralves em Festa’, a
40-hour non-stop free festival with live music,
performances, theatre, dance and exhibitions.

Low lights and packed to the top with
antiques: beer advertisements on the walls,
a gramophone from another era, little boats
and leather sofas. BONAPARTE (everyday,
19:00-2:00) is a very nice place and good
to try some foreign beers - the most popular
here is Erdinger – and in the summer you
can even sit outside facing the sea.

6
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Built right by the river, almost under Arrábida
Bridge and covered with glass all around,
CASA D’ORO (Sun-Wed lunch&dinner, ThuSat 12:00-24:00) feels more like a boat than a
building – not to mention the beautiful view of
the old city and the Gaia side, very impressive
also at night. As the name indicates, it’s an
Italian restaurant with a pizzeria on the top
floor and terrace (around 10¤) and a more
sophisticated (and expensive, around 20¤)
restaurant on the lower level.

âm

Despite 20 years of existence, INDUSTRIA
(Fri-Sat) is still known on the nightlife scene
as a club where widely recognized DJ’s and
musicians perform (Miss Kittin or Chicks
on Speed were here) and where music is the
main concern. And if you happen to stay late,
don’t miss the sea in the morning light, just

0
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Don’t drink Sagres (brewed in Lisbon), drink Superbock!
This is the beer brewed here, in Porto. We also drink
a lot of wine – well, we are a wine country. Try a glass
of good cold Vinho Verde (white dry wine) to refresh
your hot summer afternoons!

PADARIA FORMOSA (Mon-Fri 07:0013:00&15:30-19:00; Sat&Sun 07:00-13:00)
has that amazing smells of grandma baking
in the kitchen. In fact, here everything is the
same since grandma’s childhood – from the
hand painted decoration on the shop window,
to the counter and the scale; so please,
don’t dare to say it’s “retro” just because it
is genuine. The bread is great and you have
plenty from where to choose from, but they
also bake cookies and other small sweet
dry things.

CLASSIC GOOD CLUB

av da
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Oporto vs. Porto - just to make it clear, both names
Oporto
to the same city. Porto is the portuguese name,
only 1 letter
in English. Yes, it’s silly that they’re so close understand
difference. But, as it happens, the Brits didn’t
the
that the “O” they placed before “Porto” is actually
the name
masculine article in Portuguese, placed before
name.
the
of the city. They assumed this “O” was part of

Even if you don’t feel like peeing, go to CASA
DE BANHO for the ultimate toilet experience!
Built in the early 20th century as one of
the first public toilets in the city, it features
amazing hand painted toilet seats (now just
for display since post-refurbishment you can’t
pee on them anymore) and a weird hexagonal
set of six urinals with a water tank on top –
exclusively for boys but girls can see if
they sneak in!

FOR BREAD LOVERS’

3
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At the beginning of the 18th century Britain’s
main wine supplier was France – for obvious
geographic reasons – but they became again
involved in some new war and suddenly didn’t
want to buy French wine anymore. This was
our chance! In 1703, the ‘Methuen Treaty’ was
signed, stipulating no taxes could be charged
for Portuguese wines exported to Britain or
British textiles exported to Portugal. The Port
Wine industry boomed and thus began its
worldwide reputation. This also shaped the
city, and a heavy British presence is still felt
with the English Factory House, the Oporto
British School (the oldest in Europe), the
Oporto Cricket and Law Tennis Club and the
British Club. This shows just how big the wine
business is and why a good portion of brands
are actually English.

2
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MADE BY LOCALS / NO-NONSENSE / NOT COMMERCIAL

Port Wine comes in different varieties:
Branco – White Port – is the only one that
should be served cold. The rest are red and
don’t even think of chilling them: Ruby, Tawny,
Colheita and some other special categories
like Single Quinta, Reserva and Vintage. For
example, Vintage is the highest classification
a Port can get and is made with grapes from
a particularly good year – 2 or 3 out of every
10 years are considered good enough to be
declared Vintage. It ages in a barrel for about
two years and then in a bottle for as long as
you resist from opening it. (There are bottles
from 1870 still available, and you can imagine
the price!) …but once open, you must drink
it within several hours.

So, who invented this nectar of the Gods?
Some think the British invented Port wine.
For sure the British would like to have
invented it… but they didn’t. References
to this way of making wine date back as far
as the 17th century, and most likely the idea
of adding aguardente to the wine came
about as a way of preventing it from rotting
and becoming vinegar.

TRANSPARENT BUILDING

S5

There is no big mystery behind Port wine.
Basically, when the wine is made the
fermentation process is stopped at an early
stage (2 or 3 days from the start) by adding
aguardente (a neutral grape spirit), which
means not all the sugar gets turned into
alcohol which makes the wine sweeter
and stronger.

1

Finished on time for Porto European Capital
of Culture 2001, just after its completion
someone realised the building had absolutely
no purpose or function and couldn’t be
used for anything due its structure. When
questioned, both the Catalan architect and
the commissioner replied they didn’t have
to answer that sort of question! It gained the
nickname of TRANSPARENT BUILDING and
for years newspapers and websites made
‘ideas contests’ trying to figure out a solution.
In the end it became a mixture of restaurants,
shops and exhibitions, all with an amazing
view to the sea.

BU

‘Women are like Port Wine, both get better with
age’ goes the saying, which is precisely why
Gaia’s Ribeira (across the river from Porto)
is full of cellars showing off their company
names. Wine is stored there, either in bottles
or in wooden barrels, to mature – a process
that will change it’s colour and flavour and can
last for 10, 20, 40 or even a 100 years. This
drink that the city gave it’s name to is sacred,
which is why we don’t like tourists boldly
asking for a glass of port wine at a restaurant
while eating their steak – this is not just a
wine, but a unique digestive drink or starter!

E!

12 MUSICAL METEOR

PEE, BUT IN STYLE
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MAPA USE‑IT

S 20

MÃOS AO LARGO

2011

BU

CALOTE ESFÉRICA

2012

álvaro de castelões

ESAP – LICENCIATURA DE ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

rua franca junior

MAIS HÁBITOS

2011

rua brito capelo

MARIANNE BAILLOT

83

S.P.O.T.

O MERCADO

2011/2012

“O Mercado” é isso mesmo: um mercado de rua, suportado na produção
e cultura portuguesas, organizada com as secções de comida, plantas,
artesanato e produtos tradicionais portugueses, segunda mão e vintage,
animação de rua. São convidados fornecedores de produtos tradicionais
e contemporâneos, pequenos fornecedores locais e grandes marcas
nacionais. São também convidados a participar vários outros mercados
existentes na cidade, de modo a reunir toda a oferta num grande evento.
O Mercado saltou de local em local no Centro Histórico do Porto,
ensaiando as suas possibilidades de relação com os vários comércios,
os vários espaços, os vários trajectos e as rotinas.
Uma edição em 2011, três edições em 2012 e uma em 2013 procuraram
solidificar o conceito e concretizar a necessidade de o instalar
definitivamente, com o apoio dos órgãos municipais. Os argumentos
são, antes de mais, a boa aceitação por parte dos moradores locais, pelos
órgãos institucionais, pela imprensa, pelos representantes de cada
mercado e por todos os participantes. Parece de comum acordo que este
tipo de iniciativa tem um efeito regenerador e requalificador do território.
CRIAÇÃO S.P.O.T.
DIRECÇÃO ANA NETO
PRODUÇÃO JOANA LIMA
DESIGN GRÁFICO RENATA MOTA

COORDENADORA

DOCUMENTADOR VÍDEO

MARIA JOÃO REIS

TIAGO SILVA, VICTOR CARVALHO

DJ’S E MÚSICOS

APOIOS

DJ JOE, RUI 31, ENTRE OUTROS
ASSISTENTE DE ESPAÇO

GESTOR DE INSCRIÇÕES

GUILHERME SILVA, RITA

MARIA VASQUEZ

CAMPOS COSTA

APOIO LOGÍSTICO LIPOR
PATROCÍNIO UNICER

ANA PÓVOAS, JOSÉ ROSEIRA

S.P.O.T / MAUS HÁBITOS

DANIEL BRANDÃO (COORDENAÇÃO)

MIRAGAIA

MURAIS

MUSEU DO RESGATE 2012

2011/2012

Este projecto de investigação e documentação partiu da análise do território da freguesia de Miragaia e das relações estabelecidas com ele pelas
pessoas que o habitam, vivem e usam. A primeira fase do projecto, em
2011, resultou numa exposição com elementos vídeo e cartográficos, e
visou reunir condições para a produção colectiva de um filme representativo de uma Miragaia desejada. Miragaia, em filme, é composto de
um conjunto de curtas-metragens e de um vídeo-documentário sobre
o processo de mudança da freguesia. Dois tipos de utilizadores da freguesia participaram: os habitantes que ali nasceram ou viveram uma
grande parte das suas vidas e os que se instalaram mais recentemente.
Perguntámos quem tem direito a viver em Miragaia e neste processo
Miragaia apareceu-nos como uma combinação especial entre o rural
antigo e solidário, e a nova cidade de habitantes individuais. Em frente à
paz do rio, um lugar onde ricos e pobres querem viver, Miragaia representa a tensão da mudança frente a diferentes projectos de futuro urbano.
Na tarde de 6 de Outubro, celebrou-se o último dia de rodagem com o
evento “Miragaia frente ao rio”: dois jogos de futebol de rua antecederam
o lanche-convívio e a projecção das curtas-metragens.
DIRECÇÃO/GESTÃO DE
PROJECTO
ANA PÓVOAS E JOSÉ ROSEIRA

APOIOS
GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA,
CASA DO INFANTE, ARQUIVO

PRODUÇÃO EM 2011

HISTÓRICO, DEPARTAMENTO

MAUS HÁBITOS

MUNICIPAL DE ARQUIVOS/

2011

A S.P.O.T associou-se ao espaço cultural Maus Hábitos para criar um
projecto de Arte Urbana: Murais. O espaço Maus Hábitos recebeu, em
formato de residência artística, o colectivo português Underdogs e o
artista espanhol Sam 3.
O colectivo Underdogs desenvolveu uma exposição transformadora de
todo o espaço Maus Hábitos.
Por sua vez, Sam 3, em colaboração estreita com a Cooperativa Árvore,
trabalhou na oficina de cerâmica da Cooperativa numa partilha de
competências com um ceramista destacado, criando um painel que
cruzou técnicas de azulejaria portuense com estéticas da arte urbana.
O painel foi aplicado na fachada da Cooperativa. Paralelamente, Sam
3 concebeu e executou um projecto autónomo de mural numa das
empenas cegas da cidade do Porto, na Rua Infante Dom Henrique.
As actividades incluíram trabalho em oficina aberta e conversas entre
envolvidos e interessados.
CURADORIA/COORDENAÇÃO

PARCERIA

S.P.O.T / MAUS HÁBITOS

COOPERATIVA ÁRVORE

ARTISTAS ENVOLVIDOS

CO‑FINANCIAMENTO

COLECTIVO UNDERDOGS

DGARTES

O Museu do Resgate recolhe vídeos do dia-a-dia, feitos no Centro
Histórico do Porto por qualquer maior ou menor talento, usando qualquer tipo de aparelho que dê para fazer vídeos em formato digital... até o
telemóvel serve! O que importa é resgatar. Resgatar testemunhos de histórias antigas, pessoas que sejam importantes na nossa vida, momentos
caseiros, acontecimentos na rua, jogos de cartas e dominó nos jardins, as
boladas dos miúdos nas praças, as conversas à janela, a receita da sopa da
avó, os mergulhos no rio, as discussões dos adultos sobre política, as vontades de mudar o mundo. Os resgates seguem para um arquivo aberto
que pode ser consultado e actualizado online. O Museu do Resgate promoveu rusgas de recolha de Junho a Setembro. Aproveitou momentos,
actividades e espaços de Manobras para incentivar o impulso filmador.
Implementou o site-sede do Museu, no qual os vídeos estão disponíveis
e se aceitam todas as colaborações. Nos dias de Manobras, a Vídeo Juke
Box, mostrou os vídeos nos cafés do Centro Histórico, dando aos clientes
o privilégio de escolherem a programação a projectar.
www.museudoresgate.org
COORDENAÇÃO

WEB DESIGNER

O PROJECTO ESTÁ INSERIDO NO

DANIEL BRANDÃO

DIOGO OLIVEIRA

GRUPO DE INVESTIGAÇÃO ID+ E

MAISMENOS, MAR, OBEY, RAM,

COLABORAÇÃO

ORIENTAÇÃO

– DIRECÇÃO MUNICIPAL DE

SMART BASTARD, SPHIZA,

HELENA BORGES

HEITOR ALVELOS

URBANISMO DA CÂMARA

TOSCO)

MUNICIPAL DO PORTO

SAM 3

MUNICIPAL DO PORTO, ARQUIVO

(ALEXANDRE FARTO, KUSCA,

DISTRITAL DO PORTO, DMU

É DESENVOLVIDO NO ÂMBITO
DO DOUTORAMENTO EM MEDIA
DIGITAIS DA FEUP, APOIADO
PELO PROGRAMA UT AUSTIN –
PORTUGAL

PELOURO DO CONHECIMENTO
E COESÃO SOCIAL/CÂMARA
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NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO COREOGRÁFICA

ASSOCIAÇÃO 10PT – CRIAÇÃO LUSÓFONA

MARIANNE BAILLOT (COORDENAÇÃO)

OCREA / OBRAS PARA CORPOS
REVISTOS E ACTUALIZADOS 2011

OLHA LÁ
AI MARIA 2012

OUTROS PORTOS – MAU GUIA 2012

Dez artistas convidados reciclaram e reviram as suas práticas de
trabalho em oito performances comissariadas por Joclécio Azevedo/
NEC – Núcleo de Experimentação Coreográfica. Partiu-se à revelação
de outras funcionalidades em cinco espaços marginais aos circuitos
habituais de programação da dança contemporânea, aqui apropriados
através do corpo como o suporte primeiro de trabalho e património em
permanente reconstrução.

“Olha Lá” explorou encontros entre as várias culturas lusófonas na
cidade através do teatro, da fotografia e do diálogo. O projecto partiu da
recolha de testemunhos das gentes do Porto, fossem elas naturais do
Centro Histórico ou cidadãos de língua portuguesa em diáspora e que
encontraram no Porto o seu porto de chegada.
O processo iniciou-se com raides de fotografia e materializou-se em
acções variadas, como os cartazes espalhados pela cidade com grandes
planos de personagens do Centro Histórico. O processo completou-se
com uma exposição na Casa-Museu Guerra Junqueiro e uma peça de
teatro exibida nos dias de Manobras em 2011, no Abrigo dos Pequeninos,
às Fontaínhas.

2011/2012

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO

VASCONCELOS, ISABEL

Em 2012, o projecto “Ai Maria” desenvolveu-se na continuidade do
projecto Olha lá. Compôs-se por várias linhas de acção articuladas, que
exploram, em diferentes formatos, convergências entre a comunidade
lusófona e a do centro histórico, mas este ano centradas no papel da
mulher. Entre as acções inclui-se uma Exposição de Rua, uma Exposição
Colectiva de Fotografia como resultado da Oficina/Passeio Fotográfico, e
a peça de Teatro elaborada a partir dos relatos das referidas comunidades.
www.10pt.org/aimaria
www.facebook.com/10pt.aiMaria

MYKLAIL DE CEITA

GALHANO, LÚCIA FLOR, SARA

COMISSÁRIO
JOCLÉCIO AZEVEDO

PERFORMANCES
DIVISÃO B

CAIXA DE MÚSICA
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO
PAULO MENDES

PRODUÇÃO

CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO

NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO

SUSANA OTERO

ACROMIA

COREOGRÁFICA

MÚSICA

CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO

JOÃO FERREIRA

VERA MOTA

PRODUÇÃO EXECUTIVA
JOANA VENTURA
MAFALDA COUTO SOARES
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
MIGUEL ÂNGELO

ASSISTÊNCIA
SARA LEITE
ESTILHAÇOS
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO
JOANA PROVIDÊNCIA
JOCLÉCIO AZEVEDO
RE.VIEW
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO
ANDREAS DYRDAL
GHUNA X APRESENTA AD/DA
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO
PEDRO AUGUSTO

STILL GOLDEN
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO
FLÁVIO RODRIGUES
CHAMBRE DES PETITS RÊVES
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO
ISABEL ARIEL
PAULO MESQUITA
APOIO
PAD – FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN DA CULTURA /
DIRECÇÃO‑GERAL DAS ARTES

2011

PRODUÇÃO EXECUTIVA/
COORDENAÇÃO GERAL
10PT – CRIAÇÃO LUSÓFONA
DIRECÇÃO ARTÍSTICA/CRIAÇÃO
TEATRAL MIGUEL PINHEIRO
PRODUÇÃO
10PT – CRIAÇÃO LUSÓFONA

EQUIPA COMUNICAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

UNIVERSIDADE LUSÓFONA

JOÃO QUEIRÓS / ISUP, ISABEL

IVONE FERREIRA, PAULO

GALHANO / CEAUP

HETLINGER (COORDENAÇÃO)
ALUNOS DA UL
EQUIPA AUDIOVISUAL UL
MARCO FERREIRA
(COORDENAÇÃO) + ALUNOS UL
EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO ISUP

DIRECÇÃO FOTOGRAFIA,

JOÃO QUEIRÓS, VERGÍLIO

FOTOGRAFIA DE CENA,

PEREIRA

ORIENTAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES
E OFICINAS DE FOTOGRAFIA
SUSANA NEVES

EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO
CEAUP DAVID LEITE VIANA
(COORDENAÇÃO), EMANUEL

CUJE
2011
DRAMATURGIA, ADEREÇOS E
FIGURINOS
MIGUEL PINHEIRO

APOIOS
PORTO CULTURA, PORTO
DIGITAL, UNIVERSIDADE
LUSÓFONA, INSTITUTO
SOCIOLOGIA DA UP, TNSJ

INTERPRETAÇÃO
MIRANDA, ANDREIA MACEDO

2012

MÚSICA BILAN

FOTOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
ANABELA SOUSA, MYKLAHIL
CEITA

LEANDRO SILVA, RIOT FILMS
COLABORAÇÃO AUDIOVISUAL
LÚCIA AMORIM E ANTÓNIO
MORAIS
APOIO E CONSULTORIA TÉCNICA
EDUARDO BRANDÃO
DESENHO, PROGRAMAÇÃO WEB
BLAK
CONSULTORIA ADDICT
APOIOS
COMUNICAÇÃO/PRODUÇÃO
INSTITUTO DE SOCIOLOGIA
DA UP, CENTRO DE ESTUDOS
AFRICANOS DA UP
AUDIOVISUAL
FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
DIVULGAÇÃO ZARPANTE

ALBERTO MAGASSELA, ALLEX

DESIGN LOGÓTIPO ZAIN

AUDIOVISUAL

IMAGEM E DIVULGAÇÃO (APOIO
LOGÍSITCO, COMUNICAÇÃO E

RUI SOUSA

PRODUÇÃO) MUNICÍPIO DE GAIA
GAIANIMA

INVESTIGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIVULGAÇÃO

IVETE CARNEIRO, VANESSA
RODRIGUES

FNAC,
CREATIVE VISIONS FOUNDATION
AUDIOVISUAL RIOT FILMS
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“Outros Portos – Mau Guia do Porto”, é um guia poético, multilingue
e de autoria colectiva, cuja ambição é transformar as representações
convencionais da cidade e das suas questões públicas. O guia é uma
prenda para todos os Manobristas: foi construído com contributos de
habitantes, visitantes e autores das Manobras no Porto. O lançamento
itinerante foi acompanhado por uma Árvore de Desejo, em que cada
um pôde pendurar o seu desejo (Wish Piece, Yoko Ono, 1996). Ao guia
físico juntou-se uma plataforma online – outrosportos.com – onde os
conteúdos podem ser enriquecidos pelos contributos dos utilizadores.
O guia foi feito a partir das respostas de pessoas com quem nos
cruzámos nas ruas do Centro Histórico, nos eventos das Manobras
no Porto, mas também à beira de museus e descansando em jardins e
praças. Fizemos um questionário a vários residentes e/ou visitantes da
cidade, perguntando-lhes: 1) Qual é a essência do Porto e onde ela pode
ser encontrada? 2) Qual o odor, o som, o paladar, o tacto, a visão que
associam a diferentes lugares da cidade? 3) Quais os fantasmas do Porto?
4) Se o Porto estivesse à beira de desaparecer qual o objecto simbólico que
escolherias para guardar numa cápsula do tempo? www.outrosportos.com
COORDENAÇÃO ARTÍSTICA

CORRECÇÕES/TRADUÇÕES

PRODUÇÃO

MARIANNE BAILLOT, RITA

JOSÉ ROSEIRA, ANTÓNIO PEDRO

MAUS HÁBITOS,

NATÁLIO

LOPES, CARLA NOBRE SOUSA

PAULA OLIVEIRA

DESIGN GRÁFICO

ILUSTRAÇÕES

PLATAFORMA ON‑LINE

DANIEL BRANDÃO, ISABEL

MIGUEL CARNEIRO

JORGE RIBEIRO

AROUCA
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FAUP – CCREE

PELE

PERCURSOS ALTERNATIVOS

2011

O projecto “Percursos Alternativos no Centro Histórico do Porto”
disponibiliza na Internet, e a um público alargado, uma plataforma
de comunicação de conteúdos sobre espaços e percursos alternativos
na cidade, procurando promover o debate e discussão em torno destes
lugares, por vezes negligenciados ou desconhecidos, mas também ricos
em vivências e formas de apropriação do espaço. Procurou-se transmitir
de forma criativa estes lugares, as suas pessoas e as suas dinâmicas.
INSTITUIÇÃO PROPONENTE

CONCEPÇÃO/PROGRAMAÇÃO;

CONSULTORIA EM DESIGN

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE

GRÁFICO/WEB

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL

CONTEÚDOS PARA O “LAYER”

NÉ SANTELMO

DO CENTRO DE ESTUDOS DE

DO CCRE; INTEGRAÇÃO DOS

ARQUITECTURA E URBANISMO
– FAUP
COORDENAÇÃO
PEDRO LEÃO NETO

CONTEÚDOS DAS RESTANTES
EQUIPAS
BRUNO MIGUEL DA SILVA
CARVALHO MOREIRA
DESENVOLVIMENTO DE
CONTEÚDOS PARA O “LAYER”
DO CCRE
GONÇALO MIGUEL MORGADO
DA SILVA, TIAGO MIGUÉIS
CASANOVA, FREDERICO
SOARES CAMPOS

RECURSOS HUMANOS/
INSTALAÇÕES
CCRE / FAUP
RECURSOS HUMANOS
CITYSCOPIO ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

PEREGRINAÇÕES 2012

E se um dia como todos os dias, decidirmos ir? Por onde e para onde
iríamos? Iríamos pelo mesmo caminho para o mesmo lugar?
PEREGRINAÇÕES procura os impulsos que nos levam a ir, cruza
pessoas, caminhos e cidades que pisamos. Buscam-se sentidos em
diferentes tempos, crenças, horizontes – universos que nos atraem.
Nas ruas da Vitória descobrem-se tropas que partem para a guerra,
rebuçados emblemáticos, estudantes que cantam a vida, varandas –
palcos de memórias, turistas encantados, bailaricos autênticos, lavadeiras
que abrem percursos, indigentes com ânsia de norte... gentes de
diferentes tempos numa história que caminha com vontade de futuro.
É uma peregrinação local, mais igual a qualquer outra do que aquilo que
imaginamos. Da Vitória, um canto desta cidade, partimos em busca do
sentido universal do que é peregrinar.
Numa primeira estação, em Maio de 2012, buscámos a nossa pietatis
causa – impluso primeiro para ir.
Na estação seguinte, em conjunto, conhecemos a Vitória do passado e
de hoje, desenhámos mapas, contámos histórias, escrevemos cartas,
partilhámos objectos e fotografias, interceptámos as palavras populares
com as eruditas, despertámos a memória do corpo e dos sentidos.
Última estação: o espectáculo – “mira-me a mim, mira-te a ti, mirar
o Mundo.” E agora? Para onde caminha o recém-criado Grupo de Teatro
Comunitário da Vitória?

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

INTERPRETAÇÃO

MARIA CRISTINA MOREIRA,

HUGO CRUZ E SUSANA

ALBERTO BASTO,

MARIA DE FÁTIMA ALVES DE

MADEIRA

ÁLVARO FERNANDES, ANA

SOUSA, MARIA DE FÁTIMA

LUÍSA, ANA MIRIAM MACHADO

FERREIRA MACHADO COUTO,

REBELO, ANA MARIA CERQUEIRA

MARIA DE LURDES TOMÁS,

ANTÓNIO, ANA ROSA AZEVEDO,

MARIA DO CÉU CRUZ, MARIA

ANDRÉ CASSAMÁ, ANTÓNIO GIL

ELISA SILVA, MARIA ELISABETE

REGISTO VÍDEO E REALIZAÇÃO

VILA REAL, ANTÓNIO ROMÃO

MONTALVÃO, MARIA GIL,

DE DOCUMENTÁRIO

CARDOSO, ANTÓNIO SIMÕES,

MARIA GRAÇA NEIVA, MARIA

PATRÍCIA POÇÃO

AUGUSTA SANTOS, AVELINO

HELENA CORREIA, MARIA JOÃO

LIMA, BRUNO CARDOSO,

MOTA, MARIA JOSÉ MARTINS

CARLOS BAPTISTA, CESÁRIO

APOIO

LOGÍSTICO

APOIO

NORCÓPIA

TUNA FEMININA DA FACULDADE

PARCERIA VINHOS

DE DIREITO DA UNIVERSIDADE

RANCHO DOURO LITORAL

DO PORTO

MURALHAS PÃO QUENTE

TUNA ACADÉMICA DA

ESCOLA DE MÚSICA DA

FACULDADE DE DIREITO DA

VALENTIM DE CARVALHO

UNIVERSIDADE DO PORTO

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DA

RETIMBRAR

VITÓRIA

ALEKSANDAR CARIC, HENRIQUE

MARANHÃO. AMARAL PINHEIRO

CASTELO, AVELINO LIMA,

INSTITUCIONAL/LOGÍSTICO

& GOMES LDA

RICARDO SANTOS, INÁCIA CRUZ

CARNEIRO, MARIA LEONOR

ESMAE

SR. AUGUSTO E ESPOSA,

MORADORES DE SÃO BENTO DA

SOARES, CRISTIANO MOREIRA,

TEIXEIRA, MARIA MARÍLIA

TEATRO NACIONAL S. JOÃO

MORADORES DO MIRADOURO

VITÓRIA, DA RUA DAS TAIPAS, DA

LUZ

CRISTINA MOREIRA (MARCELLE),

ROSA PAREDES GUIMARÃES,

FÁBRICA DA RUA DA ALEGRIA

DA VITÓRIA

RUA DE S. MIGUEL

PEDRO CABRAL

CRISTINA QUEIRÓS PEREIRA

MARIA ROSA BASÍLIO, MARIA

TEATRO DO FRIO

VERTÁGUA – PAULO MENDES

A TODOS OS ENTUSIASTAS

SILVA, DAVID BARBOSA, DIOGO

ROSA SILVA LIMA, MARIANA

INÊS MARIANA MOITAS

LEGISLATUNA

DESTE PROJECTO

FERREIRA, DIOGO PEREIRA,

GIL, MARINA SOUSA, MARISA

JUNTA DE FREGUESIA DA

TABACARIA SALETE

MARIA JOÃO TAVARES, ANA

EKTHIBAR BAIRAMOV, EMANUEL

MONTALVÃO, MARTA LEITÃO,

VITÓRIA

PRODUÇÃO

SANTOS, FILIPA COSTA, GABRIEL

MATEUS BARBOSA, MIRIAM

IGREJA DA PARÓQUIA DE SÃO

ADELAIDE OSÓRIO

BARBOSA, GUSTAVO POÇÃO,

REBELO, NELSON FILIPE

BENTO DA VITÓRIA

HELDER PEREIRA, HERMÍNIA

CARNEIRO, ODETE BOAL, OLÍVIA

SILVA, HUGO RAFAEL, INÊS

FERREIRA, PALMIRA, PI, RICARDO

LAPA, IVETE ROSA PEREIRA,

COTTIN, RODOLFO, SALVADOR

FIGURINOS

IVO EMANUEL FERREIRA,

GIL, SERAFIM CASTRO, TIAGO

LOLA SOUSA E NUNO

JAIME GOMES GARRIDO, JOÃO

BARBOSA, TONO, VICENTE GIL,

ASSUNÇÃO

COSTA, JOÃO FERREIRA, JOANA

VIRIATO, YUGA HATTA

DIRECÇÃO MUSICAL
RICARDO CASALEIRO E
BERNARDO SOARES

REGISTO FOTOGRÁFICO
DIOGO RODRIGUES

SOM
MARCO JERÓNIMO

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
MARIA VASQUEZ

CENOGRAFIA
STAY ON THE SCENE

INSTITUCIONAL
LIGA PARA A INCLUSÃO
ALBERGUES DO PORTO
CENTRO SOCIAL DA VITÓRIA
CASA DA MÚSICA
INTERNATO S. JOÃO
LAR DE S. MIGUEL
CASA DA AMIZADE

MARIA, MANUELA SANTOS,

INSTITUCIONAL
SERVIÇO EDUCATIVO DA CASA
DA MÚSICA – “SOM DA RUA”

AGRADECIMENTO ESPECIAL

SURICATA DESIGN STUDIO,
LARGO SÃO DOMINGOS

BROCHADO DA COSTA, JOSÉ
MANUEL NUNES, LINO DA SILVA
MOREIRA, LURDES MAGALHÃES,

NUNO PATRÍCIO

MANUELA COSTA, MARIA
ALEXANDRA BOTELHO MAIA
SOUSA, MARIA ALVES PEREIRA,
MARIA AUGUSTA BRANDÃO,

88

ALBERTO ALVES, PATRÍCIA

PRODUÇÃO

OLIVEIRA, JOSÉ MANUEL

(FOLHA DE SALA)

MENDES, LÚCIA BANDEIRINHA,
TAVARES, MARTINHA

PADRE JARDIM

SILVEIRA, JOSÉ ANTÓNIO

DESIGN GRÁFICO

IRENE MOREIRA, RAQUEL
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MAUS HÁBITOS / RICARDO PONS

S.P.O.T.

POESIAS SONORAS E FADO
EM TEMPO REAL 2011/2012

PORTO PRÓXIMO 2011
PORTO VERDE 2012

Disse o “mestre” Acácio Gomes, um dos guitarristas mais antigos deste
distrito, que já há muito tempo ouviu falar no fado ao estilo do Porto...
Presentemente, acredita-se que não existe um estilo típico do Porto de
se fazer fado, mas dificilmente se consideraria que as pessoas e as ruas
desta cidade não têm características que são únicas.
Então, porque não transpôr estas singularidades para o Fado? Porque não
ir mais longe e descobrir o fado de Miragaia, o fado de S. Nicolau, o fado
da Sé e o fado da Vitória?
“Poesias Sonoras e Fado em Tempo Real” nasceu a partir deste questionamento e da intenção de estimular e afirmar um estilo lírico que reflicta as
vivências e as impressões das pessoas do Centro Histórico do Porto.
Em 2011 e 2012, o processo oficinal incluiu sessões de escrita de poesia
para Fado e rondas de concertos de Fado Vadio. Estas iniciativas captaram
talentos e participações amadoras que vieram misturar-se com prestações
profissionais para se apresentarem em concerto nos Dias de Manobras.
Em 2012, o período oficinal formou também um inédito coro de Fado,
que ensaiou regularmente no Maus Hábitos. Nos dias de Manobras, o
Coro fez-se acompanhar de dez fadistas, e também da inevitável guitarra
portuguesa, da viola, do contrabaixo, do trompete, do acordeão, do vibrafone e da guitarra flamenco, num concerto de Fado insólito, que trouxe a
comunidade do Fado Vadio e outros amantes do Fado à Casa do Infante.
www.fadoemtemporeal.wordpress.com
www.facebook.com/pages/Poesias‑Sonoras‑e‑Fado‑em‑Tempo‑Real/261532723873526
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UM PROJECTO

ROSA RAMOS, TONY LOPES.

CONCERTO DE FADO À PORTO

GUITARRA: HUGO REIS, PAULO

DIRECÇÃO MUSICAL

COORDENAÇÃO/

GOMES. VIOLA E BAIXO:

MAGNA FERREIRA

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

RICARDO PONS. TROMPETE:

RICARDO PONS

SUSANA SANTOS SILVA.

MAUS HÁBITOS

CO‑FINANCIAMENTO
GOVERNO DE PORTUGAL
DGARTES
2011
DIRECÇÃO TÉCNICA
RICARDO ALVES
COMUNICAÇÃO JOSÉ ROSEIRA
PRODUÇÃO
PAULA OLIVEIRA/SANDRA
CARNEIRO
GESTÃO DE PRODUÇÃO
JOANA FINS FARIA
CONCERTOS FREGUESIAS
VÍDEOS: PAULA PRETO
VOZ: ANA MARGARIDA, MARLA
AMASTOR, SANDRA CORREIA.

CONTRABAIXO: FILIPE TEIXEIRA,
NUNO CAMPOS. FLAUTA: JOÃO
PEDRO BRANDÃO. ACORDEÃO:
JOÃO SALCEDO. GUITARRA
ELÉCTRICA: EURICO COSTA.
VIBRAFONE: JEFFERY DAVIS.
SAX BARÍTONO: RUI TEIXEIRA.
2012
PRODUÇÃO EXECUTIVA
MAUS HÁBITOS / AMÉLIA
CARRAPITO
CONCERTOS FREGUESIAS
FADISTAS: ANTÓNIO TERRA,
MARLA AMASTOR, ANA
PINHAL, MELANIE, FILOMENO
SILVA, MIGUEL BANDEIRINHA,
SANDRA CORREIA, FERNANDA
MOREIRA, LUÍS MANHITA, TONI
REIS. GUITARRA PORTUGUESA:

CANTORES CONVIDADOS:

ANTÓNIO MARRAMAQUE.

ALBERTO LEMOS, ANA PINHAL,

GUITARRA CLÁSSICA: RICARDO

ANTÓNIO TERRA, CAROLINA

PONS. GUITARRA FLAMENCO:

LOPES, DULCE PAIXÃO,

FRANCISCO DE ALMEIDA.

FERNANDO PARATY, ISABEL

CONTRABAIXO: NUNO CAMPOS.

BORGES, JOAQUIM FERREIRA,

VIBRAFONE: RUI FREITAS.

LURDES GONÇALVES,

ACORDEÃO: VÍTOR MONTEIRO.

MARCELINO, MARIA DE FÁTIMA

TROMPETE: NELSON MAURÍCIO

PEREIRA, MIGUEL BANDEIRINHA,

VALÉRIO

CORO DE FADO: VOZES QUE
AO LONGO DE QUATRO MESES
SE REUNIRAM PARA CANTAR
FADO EM CORO CRIANDO UMA
VOZ QUE É SIMULTANEAMENTE
A DE TODOS E A DE CADA
UM. FADISTAS: ANA PINHAL,
ANTÓNIO TERRA, FERNANDA
MOREIRA, FILOMENO SILVA,
LUÍS MANHITA, MARLA
AMASTOR, MELANIE, MIGUEL
BANDEIRINHA, SANDRA
CORREIA, TONI REIS. GUITARRA
PORTUGUESA: ANTÓNIO
MARRAMAQUE. GUITARRA
CLÁSSICA: RICARDO PONS.
CONTRABAIXO: NUNO CAMPOS.
ACORDEÃO: VÍTOR MONTEIRO.
GUITARRA FLAMENCO:
FRANCISCO DE ALMEIDA.
TROMPETE: NUNO SANTOS.
VIBRAFONE: RUI FREITAS.
COMPOSITORES: ÂNGELA
PONTE, BRUNO RIBEIRO, MAGNA
FERREIRA, MANUEL MAIO,
ÓSCAR RIBEIRO

O projecto Porto Próximo iniciou-se em 2011 com um mapa verde do
Centro Histórico do Porto, onde se marcaram os jardins e parques existentes, junto com as novas hortas que nasceram deste mesmo projecto
e os espaços verdes com potencialidade para serem as futuras hortas da
cidade. A potencialidade destes espaços emerge da vontade dos seus proprietários em cederem o terreno para uso comunitário através de hortas.

2011

2012

COORDENAÇÃO

DIRECÇÃO

E GESTÃO DAS ACÇÕES +

JOANA LIMA

Em 2012, Porto Verde continuou a colher e a semear acções no seguimento do trabalho do ano anterior, transformando terrenos sem uso em
hortas urbanas colectivas. Para além das já activas Hortas da Vitória e da
Lada, foi conquistado mais um patamar da Lada e uma nova Horta da Sé,
integrada no Centro Social e Paroquial da Sé Catedral do Porto. Nestes
espaços, outrora sem função, passaram a trabalhar sete famílias e a
comunidade continuou a crescer. Nos Dias de Manobras, três workshops
abertos ao público em geral deram a conhecer práticas de bem cultivar
e bem comer; sessões de projecção trouxeram olhares sobre as práticas
agrícolas. Durante os workshops e as sessões, as hortas estiveram abertas
a todos os interessados para visitas.

DESIGNER

Finalmente, foi organizado nas Virtudes “O Berdinho”, uma mostra de
artigos agrícolas de vários produtores locais. Foi um incentivo para afirmar um circuito de produção e compra local, ao mesmo tempo que se
proporcionou um espaço de partilha e comunicação para os utentes das
várias hortas da cidade.
www.portoverde.wordpress.com

AUTORIA DE O BERDINHO –
MERCADO RURAL
S.P.O.T.
ARQUITECTA
INÊS ALVES

RENATA MOTA
ENGENHEIRO AGRÓNOMO
FRANCISCO FLORIDO
ENVOLVIMENTO
ALESSANDRO PILO

APOIO LOGÍSTICO
LIPOR

PRODUÇÃO E GESTÃO DO
MERCADO DE PRODUTORES
ANA NETO
DOCUMENTAÇÃO VÍDEO E FOTO
VASCO MENDES
DOCUMENTAÇÃO WEB
JOSÉ SOARES
DESIGNER
RENATA MOTA
HORTA ABERTA E WORKSHOP
PERMACULTURA COM
DUARTE GOMES
HORTA ABERTA E WORKSHOP
AQUAPONIA/HIDROPONIA COM
PEDRO MEDEIROS –
COMUNIDADE SUSTENTÁVEL
DO PORTO
HORTA ABERTA E WORKSHOP
COMIDA VEGETARIANA COM
SEGREDOS DA HORTA/PEDRO
JORGE PEREIRA
FILMES PROJECTADOS
“DIRT! THE MOVIE”
BILL BENENSON, GENE ROSOW
“FLOW
FOR THE LOVE OF WATER”
IRENA SALINA
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AO CABO TEATRO, NUNO CARDOSO

PORTO SÃO BENTO

2012

Num espaço vazio, um palco, um cais de embarque, um grupo
de pessoas de várias idades e género, espera a meio caminho de uma
vida com um passado que lhes define o rosto e um futuro que lhes
ilumina o olhar. Um grupo de pessoas num palco como se fosse um cais
de embarque parte do silêncio para, através das suas palavras, dos seus
corpos, contar as suas histórias pessoais. Histórias que os definem na
deriva desta cidade que é o Porto, neste país que é Portugal. Assim vão
tecendo a trama do espectáculo que Porto São Bento pretende ser.
Produto sempre em mudança, Porto São Bento cruzou a improvisação,
a rábula, a dança, o canto e mais, como possíveis suportes que pudessem
sustentar a performance pública dos criadores e intérpretes não actores,
neste seu esforço de contarem a sua história enquanto esperam num
palco, num cais de embarque nesta cidade.
DIRECTOR ARTÍSTICO

INTÉRPRETES

COLABORAÇÃO

NUNO CARDOSO

DANIEL PINTO, JOÃO

COMPANHIA INSTÁVEL

ASSISTENTE DE ENCENAÇÃO E
MOVIMENTO
VICTOR HUGO PONTES
CENÓGRAFO F. RIBEIRO
DESENHADOR DE LUZ
JOSÉ ÁLVARO CORREIA

MELO, MAFALDA DEVILLE
(PROFISSIONAIS). ADÃO
MOREIRA, AMÉLIA PEREIRA,
ANA SOUSA, CATARINA PONTES,
CELESTE FERNANDES, HÉLIO
PEREIRA, JOANA INÁCIO,
JOÃO VALENTIM, LURDES
FERNANDES, RITA XAVIER

CO‑PRODUÇÃO
AO CABO TEATRO, TNSJ

FINANCEIRO
TEATRO NACIONAL S. JOÃO

JAIME SARRÓ

QUEM SOU EU?

RÁDIO MANOBRAS

REBOLOÇÃO! 2012

O Teatro das Marionetas levou um grupo de jovens portuenses numa
viagem a eles próprios. “Quem sou eu?” desafiou o autoconhecimento
dos participantes, pela exploração dos desejos, experiências e ambições
de cada um. Um grupo de jovens com idades até aos 15 anos embarcou
nesta experiência artística onde a formação teatral acompanhou a
edificação de um auto-retrato. O trabalho foi apresentado, numa
performance experimental acompanhada por actores do TMP, e numa
exposição de marionetas.
RESPONSÁVEL ARTÍSTICO

ORIENTADOR/TÉCNICO

CONFECÇÃO DOS FIGURINOS

ISABEL BARROS

DE CONSTRUÇÃO

CLÁUDIA RIBEIRO

ORIENTADORES
EDGARD FERNANDES, RUI
QUEIROZ DE MATOS, SHIRLEY
RESENDE

DE MARIONETAS
RUI PEDRO RODRIGUES,
FILIPE GARCIA (CONSTRUÇÃO)

PRODUTORA
SOFIA CARVALHO
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
SHIRLEY RESENDE

2011/2012

Rádio Manobras é um projecto de rádio dedicado ao Centro Histórico
da cidade, desenhado para ser um espaço de partilha entre os seus
habitantes. Uma rádio de pessoas empenhadas em desenvolver uma
comunicação aberta, plural, não conformada, activa, e pesquisadora de
novos formatos de comunicação radiofónica. Tendo como ponto central a
reflexão sobre o Porto, em particular o Centro Histórico, quer dar voz às
pessoas e à cidade. A Rádio Manobras permanece no ar e em construção
em 91.5 FM. Culminando períodos intensos de crescimento e de relação
com a cidade ao longo do ano, durante os quais foi construindo uma
grelha de programação regular, a Rádio enfrentou os intensos dias de
manobras com muita energia radiofónica e fortes ondas no espectro.
Intensificando e continuando a sua missão diária, saiu à rua de antena
aberta e microfone na mão para dar conta de tudo o que foi acontecendo
dentro e fora do Manobras: recolhas sonoras, testemunhos, histórias,
rádio na rua, entrevistas, programas ao vivo e cobertura em directo
de espectáculos e concertos. Em 2012, teve a colaboração da Rádio de
Engenharia da FEUP e da BIT Rádio da Universidade Católica.

CEDÊNCIA ESPAÇO OFICINA
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO
NICOLAU

APOIO
ACADÉMICO

MESTRE FORMADOR

FEUP FACULDADE ENGENHARIA

LUÍS CORREIA FERNANDES

DA UNIVERSIDADE DO PORTO
LOGÍSTICO
ESPAÇO T

HÉLDER SOUSA

CONTEÚDOS E GESTÃO DE

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

CIDADE DAS PROFISSÕES

REDES

ALEXANDRA NOVO, VANESSA

FILIPA MORA

RODRIGUES

LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE

EDIÇÃO E PRODUÇÃO ÁUDIO

CONTEÚDOS

RITA ZUQUETE

PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO

QUINTAS (COMUNIDADE)

JAIME SARRÓ SANTOS

REPORTAGENS, LOCUÇÃO E

INSTÁVEL (PARCEIRO)

SOFIA QUELHAS, TERESA

DESIGN E COORDENAÇÃO

REPORTAGEM, PRODUÇÃO DE

COORDENAÇÃO DE

RUI LIMA E SÉRGIO MARTINS

Tanto no âmbito doméstico como no profissional (cafés, restaurantes,
mercados, oficinas…) a utilização de facas, tesouras e ferramentas de
corte é habitual e estas ferramentas precisam de cuidados. A iniciativa
“Reboloção!” veio dar novos amoladores ambulantes à cidade,
recuperando um ofício antigo e em vias de extinção.
“Reboloção!” surgiu de um trabalho de investigação desenvolvido na
FEUP e propôs-se a redesenhar a profissão do amolador: desenhou e
produziu um novo modelo ambulante de máquina de amolar; ofereceu
manuais para autoconstruir máquina e emprego; realizou uma formação
teórica e prática para pessoas em situação de desemprego; acompanhou o
ingresso de três novos amoladores no exercício profissional.
www.rebolocao.blogspot.pt
www.vimeo.com/40908012

COORDENAÇÃO GERAL

(CO‑PRODUTOR), COMPANHIA

MONTEIRO, SANDRA ALBERTO,
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AO CABO TEATRO, HÉLDER SOUSA+MARISA FERREIRA (COORDENAÇÃO)

2012

APOIOS

SOM

PRODUÇÃO CARLA MOREIRA

TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO

MARISA FERREIRA

BERNARDINO GUIMARÃES

APOIO PORTO VIVO – SRU

93

MAUS HÁBITOS, MARTA BERNARDES

REGIME DE 1/2 PENSÃO

2011

1/2 Pensão é um sistema de residências para artistas em mesas de café.
No Manobras, nove artistas adoptaram seis cafés do Centro Histórico do
Porto como os seus lugares de trabalho, para criarem obras específicas
destes lugares. Os artistas estiveram abertos a “tomar um café“ e a
mostrar o seu trabalho a quem os quis visitar. Os resultados foram
apresentados em 1/2 de conversa com hora marcada.
AUTORIA E COORDENAÇÃO DO

POESIA E LITERATURA

DESIGN GRÁFICO

PROJECTO

MIGUEL MANSO (ARTISTA EM

BOLOSQUENTES

MARTA BERNARDES

RESIDÊNCIA)

PARCEIROS

ADRIANO RANGEL, HEITOR ALVELOS, PATRÍCIA ROMEIRO

CHIARA SONZOGNI

RE:MANOBRAS

RETORNÁVEIS 2011/ 2012

Re:Manobras foi um ciclo de quatro conversas informais onde os
diversos autores de Manobras documentais explicaram, interpretaram
e revelaram como o acto documental é, ele mesmo, criativo. Foram
apresentados trabalhos em curso e obras acabadas de documentação
sobre as acções do Manobras no Porto, internas aos projectos e oriundas
da Convocatória Aberta. Foram partilhadas ideias, imagens, questões e
preocupações inerentes a esta rede de projectos. Mais do que mapas de
caracterização, os nomes das sessões foram pontos de partida para uma
discussão participada.

DIRECÇÃO

PERFORMANCE E

CAFÉ CEUTA,

DANIEL PIRES

DOCUMENTAÇÃO

CAFÉ JAVA,

MODERAÇÃO

MARIANNE BAILLOT, RITA

ADEGA O OLHO,

HEITOR ALVELOS

NATÁLIO (ARTISTAS EM

CAFÉ ÂNCORA DE OURO

RESIDÊNCIA)

(PIOLHO), RESTAURANTE FADO

PRODUÇÃO
PAULA OLIVEIRA, SANDRA
COSTA
GESTÃO DE PRODUÇÃO
JOANA FARIA, JOSÉ ROSEIRA
FOTOGRAFIA
ANDRÉ CEPÊDA (ARTISTA EM
RESIDÊNCIA)

MODA E PERFORMANCE
ANA ROCHA, TIAGO BARREIROS
(ARTISTAS EM RESIDÊNCIA)
EDIÇÃO LITERÁRIA,
PROGRAMAÇÃO CULTURAL E
POESIA

ILUSTRAÇÃO E DESENHO

DANIEL MAIA‑PINTO

MIGUEL CARNEIRO (ARTISTA EM

RODRIGUES, JOÃO GESTA

RESIDÊNCIA)

(ARTISTAS EM RESIDÊNCIA)

2012

SESSÃO 2: PRODUZIR

SESSÃO 4: REINVENTAR

PROJECTOS APRESENTADOS

PROJECTOS APRESENTADOS

RELATOR

“MUSEU DO RESGATE”, DANIEL

“AI MARIA”, RIOT FILMS, 10PT

ADRIANO RANGEL

BRANDÃO.

CRIAÇÃO LUSÓFONA.

“PORTO VERDE VÍDEO”, VASCO

“SOPA DOS CONTOS”, YUGA

MENDES.

HATTA.

PROJECTOS APRESENTADOS

“RETRATOS EM MANOBRAS”,

“PEREGRINAÇÕES”, PATRÍCIA

PROMOTORES

“CURRICAR”, RIOT, VASCO

COLÖNIA.

POÇÃO (VÍDEO) E DIOGO

MAUS HÁBITOS

MENDES.

MENOR,
CAFÉ DO GRUPO DESPORTIVO
INFANTE D. HENRIQUE.

SESSÃO 1: FICCIONAR

“BARTLEBY NA CASA DA

SESSÃO 3: RECONHECER

“DOCUMENTAR MANOBRAS”,

MARIQUINHAS”, RENATA PORTAS

PROJECTOS APRESENTADOS

EQUIPA DE DOCUMENTAÇÃO

E DANIEL MOREIRA.

“OUTROS PORTOS, MAU GUIA”,

TRANSVERSAL DO MANOBRAS,

“DA MINHA JANELA VÊ‑SE O

MARIANNE BAILLOT (COORD).

COORDENADA PELO ID+.

RIO”, MARCO FREIRE.

“VITÓRIA, MEU BAIRRO”, IGOR
DIMITRI.
“PERCURSO DA MEMÓRIA”, ANA
MIRIAM E DAVID DOUTEL.
“MIRAGAIA”, ANA PÓVOAS E
JOSÉ ROSEIRA.
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RODRIGUES (FOTOGRAFIA).

O projecto “Retornáveis” tem como primeira função alertar para a não
utilização de uma grande parte do património arquitectónico do Centro
Histórico. O segundo e implícito objectivo é sensibilizar as instituições
públicas e privadas para enfrentarem a necessidade de uma mudança.
Acredita-se estar a contribuir para que os espaços em “ruína” entrem de
novo na circulação dos usos locais, ao mostrá-los e ao evidenciar as suas
potencialidades para um melhoramento da qualidade de vida urbana.

AUTORIA, DIRECÇÃO ARTÍSTICA,

A acção tem por base um trabalho de levantamento. Dos 40 conjuntos
levantados na área Património Mundial da Humanidade, foram seleccionadas algumas possibilidades e contactados os proprietários. Duas
ruínas em 2011 e três em 2012 foram activadas. No período oficinal, tiveram lugar operações de limpeza e de intervenção mínima nos espaços,
envolvendo os vizinhos e comunidades das redondezas. Durante os Dias
de Manobras, as ruínas foram ocupadas por cidadãos, criativos, artistas,
turistas convidados a conhecer estes espaços informais, e a tecer assim
uma rede de pessoas e lugares alternativa às convencionais. Uma horta,
um pátio, um jardim agregaram as suas dinâmicas para demonstrar que
uma cidade diferente é possível e que de uma condição negativa como o
de espaço abandonado, pode-se fazer uma oportunidade. Sinalizados de
forma simples e evidente, os 40 conjuntos de ruínas tornaram-se uma
rede de espaços passíveis de serem libertados do estado de abandono
para se transformarem em lugares activos e alternativos.
www.retornaveis.wordpress.com

DESIGN, PROGRAMAÇÃO
CHIARA SONZOGNI
COORDENADORES AGRÍCOLAS
CASA DA HORTA (ALESSANDRO,
MATHIEU, ISABEL)

APOIOS
PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO DA
RUA DA VITÓRIA, 356/358
DR. AFONSO MAGANETE
PROPRIETÁRIA DO ESPAÇO DA
RUA DE TRÁS, 33

AJUDANTES VOLUNTÁRIOS

SOLIDARIEDADE E AMIZADE /

ISABEL DIOGO, MATHIEU

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO

PARRES, MARIANNE BAILLOT

ECONÓNICA, C.R.L.

DESENHO DO BLOG

APOIO LOGÍSTICO

TANJA KNAUS

(FORNECIMENTO DE

CONVIDADO DE “A HORA DO
CHÁ”
SR. JOSÉ BROCHADO

ELECTRICIDADE)
CASA MARLINDO PARA O
JARDIM SUSPENSO
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SERRALVES EM FESTA NO CENTRO HISTÓRICO, ALDARA BIZARRO

SERRALVES EM FESTA NO CENTRO HISTÓRICO, MARIANA BACELAR

SERRALVES EM FESTA NO CENTRO HISTÓRICO, NUNO REBELO

SERRALVES EM FESTA NO CENTRO HISTÓRICO, ALVIN CURRAN

SEFCH / O BAILE

SEFCH / MONÓPOLIO

SEFCH / NÃO MÚSICOS
ENSEMBLE 2012

SEFCH / OH BRASS ON
THE GRASS ALAS 2012

Este projecto lançou-se ao desafio de, numa semana, criar uma peça
musical que pudesse ser interpretada por quem não sabe tocar qualquer
instrumento. Sem escrever uma única melodia ou definir uma única
nota, recorreu-se apenas à organização de eventos sonoros e ao seu
resultado musical e cénico em espaços específicos. Contou-se, acima
de tudo, com a disponibilidade, generosidade e empenho de quem
participou nesta aventura. Um grupo de não-músicos, aberto a todos
os interessados em explorar a sua criatividade musical, foi colocado em
contacto com formas não convencionais do fazer musical e composição
de trechos. O concerto explorou as qualidades sonoras de vários
espaços da Sé, disseminando microconcertos nos seus largos, ruas e
pátios. Foi também apresentada uma versão nos jardins da Fundação
de Serralves.

Um concerto de sopros envolvendo mais de 200 músicos foi apresentado
como música espacializada nos espaços do Terreiro da Sé e Parque de
Serralves. O espectáculo deriva de uma obra original do compositor
norte-americano Alvin Curran, marcada pela contaminação entre
música popular e erudita. O concerto foi definido desde o início pela sua
capacidade performativa: pessoas e som em movimento num imenso
espaço exterior.
Esta orquestra foi constituída com o envolvimento dos estudantes de
várias escolas e academias de música, assim como com a preciosa
colaboração da Banda Sinfónica Portuguesa.

2012

O Baile é uma peça de dança inspirada no filme “O Baile” de Ettore
Scola (1983), e na memória dos bailes de bairro, de aldeias e de vilas
de Portugal. A partir da pesquisa dos bailes tradicionais, da dança e
das suas variadas formas, e das vivências de Miragaia, recriou-se um
baile contemporâneo, um lugar único de convívio e festa. O projecto
envolveu um conjunto diverso de miragaienses que, em conjunto
com os bailarinos, actores e coreógrafa, colaboraram na interpretação
da peça. Assim, cada um foi elemento activo que contribuiu com a
sua experiência e memória, com o seu corpo e voz, numa criação
congregadora em que também o público foi convidado a participar
no momento da sua exibição alargada, em Miragaia e na Fundação de
Serralves. O Baile foi acompanhado por uma banda de música, composta
por profissionais em colaboração com músicos oriundos de várias escolas
e colectividades da cidade.
CONCEPÇÃO, DIRECÇÃO E

PARCEIROS

IMAGINARIUS – FESTIVAL

COREOGRAFIA

RANCHO DOURO LITORAL,

INTERNACIONAL DE TEATRO DE

ALDARA BIZARRO

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E

RUA DE SANTA MARIA DA FEIRA,

DESPORTIVA SÃO PEDRO DE

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA

MIRAGAIA, GRUPO MUSICAL

SINFÓNICA DE JOVENS DE

DE MIRAGAIA, CENTRO SOCIAL

SANTA MARIA DA FEIRA

CRIAÇÃO MUSICAL
ARTUR FERNANDES
ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO

DA PARÓQUIA DE MIRAGAIA –

FRANCISCA VAZ PINTO

ATL E CENTRO DE DIA, JUNTA
DE FREGUESIA DE MIRAGAIA,
CURSO DE MÚSICA SILVA
MONTEIRO, CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DO PORTO, ACADEMIA
DE MÚSICA DE COSTA CABRAL,
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CO‑PRODUÇÃO
MUNICÍPIOS DA CULTREDE –

2012

Um jogo de Monopólio que fez da cidade do Porto o seu tabuleiro,
envolvendo os jogadores num exercício de urbanismo participativo.
À semelhança da realidade, o Monopólio reflecte a lógica inerente aos
processos urbanos do neoliberalismo onde a cidade é o espelho das suas
relações económicas, políticas e sociais. Esta proposta de Monopólio
subverteu algumas das regras do jogo tradicional, proporcionando uma
oportunidade para questionar o tipo de cidade que queremos.
A construção plástica do jogo foi realizada em trabalho oficinal com jovens
da Vitória, como pretexto para a discussão do espaço público enquanto
objecto de apropriação versus privatização. O tabuleiro de jogo constituiu
em si uma instalação em espaço público no Centro Histórico e na
Fundação de Serralves, onde os jogadores puderam experimentar adquirir
edifícios habitacionais, empresas públicas, monumentos, jardins, o Rio
Douro, o Oceano Atlântico, podendo enfim, o vencedor tornar-se o único
proprietário de uma cidade que é Património da Humanidade.

COMPOSIÇÃO

DE MÚSICA DE PAÇOS DE

APOIOS

ALVIN CURRAN

BRANDÃO, HARDCLUB,

LACTOGAL E NACIONAL

PARCEIROS
BANDA SINFÓNICA

AUTORIA

PARCEIROS

PORTUGUESA, ACADEMIA DE

NUNO REBELO

BALLETEATRO, TEATRO DE

MÚSICA DE COSTA CABRAL,

MARIONETAS DO PORTO,

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

CRIAÇÃO E ORIENTAÇÃO

CONSTRUÇÃO PLÁSTICA

PARCEIROS

CASA‑MUSEU GUERRA

DO PORTO, ESCOLA DE MÚSICA

DA OFICINA

MARIANA BACELAR E MÓNICA

ESCOLA DAS VIRTUDES –

JUNQUEIRO

ÓSCAR DA SILVA, ACADEMIA

MARIANA BACELAR

ROCHA

COOPERATIVA DE ENSINO

PRODUÇÃO
MÓNICA ROCHA

ESCOLA DE MÚSICA DE LEÇA
DA PALMEIRA, ACADEMIA DE
MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO,
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DE MÚSICA DE LOUSADA,
CONSERVATÓRIO DO VALE DO
SOUSA

POLIVALENTE E ARTÍSTICO
CRL, CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DA VITÓRIA

POMBAL, GOUVEIA, SEIA, PONTE
DE LIMA E PAREDES DE COURA
– DA CULTIDEIAS E JANGADA
DE PEDRA
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PELE, TEATRO FRIO, ERVA DANINHA, RADAR 360°

FITEI, MÁRIO MOUTINHO

SIGA A RUSGA

SINFONIA ERASMUS

2012

Quatro companhias de teatro, sediadas no espaço Fábrica, associaram-se
para explorar o conceito plural de “rusga” associado às comemorações
do São João no Porto, bem como as suas mutações ao longo do tempo,
através de um processo de pesquisa e de prática realizado com a
população portuense. Uma oficina regular de formação em teatro de rua
e artes circenses, sediada no Orfeão do Porto, formou um novo grupo de
rusga que integrou e agitou o tradicional desfile de rusgas sãojoaninas
organizado segundo as freguesias da cidade. Com a colaboração de
instituições, comerciantes e moradores do Centro Histórico, foram
também produzidas intervenções plásticas reinterpretativas de
referências sãojoaninas para dinamizar o percurso do desfile das rusgas.
O grupo de profissionais responsável por este projecto disponibilizou-se
ainda a colaborações técnicas ou artísticas com as colectividades
responsáveis pela organização das rusgas tradicionais.

MAUS HÁBITOS, MARTA BERNARDES

SÍNCOPE 2011/2012

2012

A comunidade de estudantes estrangeiros sediados no Porto foi a
protagonista de uma performance que narra a sua visão da passagem por
esta cidade, apresentada num lugar simbólico da viagem, a Estação de
Comboios de São Bento. Uma sinfonia multimédia foi desenhada a partir
do processo de trabalho entre os estudantes e profissionais de várias
disiciplinas performativas, cruzando linguagens do teatro, coreografia/
movimento, manipulação de objectos, música, vídeo. Dividida em
cinco andamentos, a peça explorou o universo da mobilidade nos dias
de hoje, numa Europa sem fronteiras mas ainda assim heterogénea.
Exploraram-se as questões: “porque é que saímos de uma zona de
conforto para viajar, viver e estudar num país diferente?”, “o que trazes
contigo?”, “do que é que tens saudades?”, “o que é que partilhas?”.
CONCEPÇÃO

VADELLO (ESPANHA), ANARA

(ESPANHA), LUIS PAULO

MÁRIO MOUTINHO

KAKIMOVA (CAZAQUISTÃO),

BIANCO (BRASIL), LUIS VILLAR

CATALINA ROMERO LEMA

BELLO (ESPANHA), MADINA

(ESPANHA), CESAR PUCHS

ZHAINAKOVA (CAZAQUISTÃO),

(ESPANHA), CLARA RUBIO

MANUEL SEOANE (ESPANHA),

PRODUÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL E

COORDENAÇÃO DE APOIO AOS

APOIO PRODUÇÃO

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

GRUPOS DAS MARCHAS

ERVA DANINHA COMPANHIA

JOÃO PEDRO CORREIA

ROSÁRIO COSTA, JOÃO PEDRO

TEATRAL, PELE – ESPAÇO DE

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

(ESPANHA), CRISTIAN

MATHIEU LAFFARGUE (FRANÇA),

CORREIA

CONTACTO SOCIAL E CULTURAL,

CLAIRE BINYON

MOLDOVEANU (ROMÉNIA),

NADEZHDA ZHEYAZKOVA

DANIELA OBAGILA (ROMÉNIA),

(BULGÁRIA), PAUL BERSZÁN

DIMA MUSALLAM (PALESTINA),

(ROMÉNIA), RAZVAN PATRAN

DMITRIJUS DEMCENKO

(ROMÉNIA), SARA ALBA

(LITUÂNIA), ELENA GUILLAMÓN

(ESPANHA), SAULE CAPLIKAITE

PERAL (ESPANHA), IOULIA

(LITUÂNIA), TUDOR IULIAN

MARINI (GRÉCIA), KAROLINA

SÎRBU (ROMÉNIA), VÁTAVU VLAD

INTERPRETAÇÃO (ESTUDANTES

KUZBORSKA (LITUÂNIA),

(ROMÉNIA)

ERASMUS)

KAROLINA REMEIKAITE

ADRIAN VESCAN (ROMÉNIA),

(LITUÂNIA), LAURA HORCAJO

ALEX CÎTEA (ROMÉNIA), ALICIA

(ESPANHA), LUIS TRIGALES

ASSISTENTE DE DIRECÇÃO
ROSÁRIO COSTA
PRODUÇÃO GERAL
MARTA LIMA
FORMADORES DAS OFICINAS
ANTÓNIO OLIVEIRA, FILIPE
CALDEIRA, JORGE LIX, JULIETA
RODRIGUES, VASCO GOMES

APOIO LOGÍSTICO
FÁBRICA RUA DA ALEGRIA,

TEATRO DO FRIO, RADAR 360º
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

FITEI

COORDENAÇÃO DA CRIAÇÃO
COLECTIVA

ESMAE, ESCOLA DE MÚSICA

RODRIGO MALVAR, VASCO

VALENTIM DE CARVALHO

GOMES, HENRIQUE FERNANDES,

APOIO INSTITUCIONAL
REDE SOCIAL DO PORTO
APOIO COMUNICAÇÃO
METRO DO PORTO
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ANTÓNIO PIRES, SOFIA PEREIRA

Síncope procurou instalar-se como uma dinâmica de companhia
teatral-performativa autónoma que respondesse aos desejos sondados e
manifestados pelos habitantes da Sé.
Como resposta, então, Síncope transformou-se num atelier de criação
partilhada com actores de palmo e meio. Os participante foram
convocados a comparecer duas vezes por semana ao longo de mais
dois meses para a discussão e para a realização das tarefas necessárias
à construção de um espectáculo, podendo decidir em que momento da
cadeia de construção preferiam comprometer-se mais afincadamente
(escrita, direcção de cena, cenografia, etc.) numa lógica de companhia
em devir. Tiveram ainda a possibilidade de contactar, em regime de
síncope, com profissionais das várias áreas da criação teatral convocados
esporadicamente como elementos adjacentes essenciais à criação da
obra. Várias encenações foram praticadas nas ruas do Centro Histórico,
a partir do quotidiano e do imaginário dos participantes. Cada processo
foi registado e mostrado em filme em 2011 e 2012. Neste último ano,
foi possível conceber e apresentar uma peça teatral protagonizada pelos
envolvidos: “O Banquete de Plutão”. Este foi um espectáculo de rua com
vídeo-projecções, uma viagem exploratória aos afectos e à cartografia
imaginária de um lugar que é o nosso mas parece afinal um astro fora
do espaço e do tempo.

2011

2012

APOIOS

DIRECÇÃO

ACTORES

ORGANIZAÇÃO

DANIEL PIRES

ANDRÉ, BEATRIZ, BIANCA, DANI,

MAUS HÁBITOS, SACO AZUL

COORDENADORA DO PROJECTO
MARTA BERNARDES
PRODUÇÃO
PAULA OLIVEIRA, SANDRA
COSTA
GESTÃO DE PRODUÇÃO
JOANA FARIA, JOSÉ ROSEIRA
FORMADORES EM REGIME DE
SÍNCOPE

JÉSSICA, LAURA, MIGUEL, RITA,
RODRIGO, RUBENS E VALÉRIO
DIRECÇÃO/COORDENAÇÃO
MARTA BERNARDES

CARRAPITO
ARTISTA CONVIDADO
JÚLIO VANZELER
MONITOR PERMANENTE
TÂNIA DINIS

CARLOS PINHEIRO, VICTOR
HUGO PONTES
FORMADORA CONTÍNUA
MARTA BERNARDES

DGARTES

UNICER

MAUS HÁBITOS/AMÉLIA

BAILLOT, RICARDO ALVES,

GOVERNO DE PORTUGAL

MATERIAL

PRODUÇÃO EXECUTIVA

TÂNIA DINIS, MARIANNE

FINANCIAMENTO

ASSISTENTE DE CENOGRAFIA
BRUNO CAPUCHO
REALIZAÇÃO VÍDEO
RIOT FILMS/VASCO MENDES

ENTIDADES ENVOLVIDAS
MAUS HÁBITOS, MANOBRAS
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FIMP, TEATRO DE FERRO

SERVIÇO EDUCATIVO DA CASA DA MÚSICA

SOMBRAS DA RUA DE TRÁS
SOMBRAS DA RUA DE TRÁS E ARREDORES 2012

2011. A luz e a sombra, a projecção de imagens manipuladas ao vivo e a
sonoplastia original de Fernando Rodrigues foram as matérias-primas
com que se construiu esta experiência na qual as casas comunicam,
através das suas janelas, memórias sombrias, desejos de rua e assombros
domésticos. Nesta rua do Porto, entre o Largo dos Lóios e o Campo dos
Mártires da Pátria, as sombras foram mais vivas, eventualmente mais
nítidas do que os objectos que as produzem.
2012. A luz de dentro ilumina agora o lugar de onde se vê, a Rua.
Esta instalação/performance materializou-se na apresentação de
sequências audiovisuais que combinam técnicas de manipulação e
outras possibilidades na relação entre luz e sombra, imagem e som.
Estas sequências, narrativas ou não, surgiram instaladas nos vãos de
alguns edifícios num percurso com início na Rua de Trás e que seguiu
pela Rua Arquitecto Nicolau Nasoni em direcção à Rua dos Caldeireiros
terminando no Campo Mártires da Pátria.
As sequências de imagens foram criadas em regime de laboratório por
um grupo que integrou crianças e jovens oriundos desta zona, alunos
finalistas do Balleteatro Escola Profissional e alguns profissionais
de diversas áreas artísticas. Manipulação de objectos, interpretação,
iluminação, criação plástica, movimento, teatro de sombras, vídeo,
cinema de animação e outras investigações óptico-cinéticas integraram
o conjunto de experiências e aprendizagens patentes neste processo
colectivo de criação que proporcionou uma visão múltipla da tensão entre
passado e presente, entre desejo, memória e saudades do futuro.
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2011

2012

AUTORIA

DIRECÇÃO ARTÍSTICA

FIMP

CARLA VELOSO E IGOR GANDRA

CONCEITO

CONSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO

IGOR GANDRA

PLÁSTICA

CRIADORES/INTÉRPRETES
CÉSAR ESTRELA, SUSANA

EDUARDO MENDES (COORD.),
HERNANI MIRANDA

CORREIA, JAS, JOSÉ PEDRO

FORMADORES

FERRAZ, KATARINA FALCÃO

JULIO ALVES, CARLA VELOSO E

SONOPLASTIA
FERNANDO RODRIGUES
PARCEIROS
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO/
PORTOLAZER

IGOR GANDRA
MONITORES WOP CINEMA
ANIMAÇÃO
ABI FEIJÓ E REGINA PESSOA
AMBIENTE SONORO EM

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO
FIMP/INÊS BARBEDO MAIA
AGRADECIMENTOS
A TODOS OS MORADORES
E PROPRIETÁRIOS QUE
TORNARAM ESTE PROJECTO
POSSÍVEL PERMITINDO A
UTILIZAÇÃO DAS SUAS CASAS
CO‑PRODUÇÃO
FIMP E MANOBRAS NO PORTO
2012
PARCERIA
TEATRO DE FERRO
APOIOS

DIRECTOR ARTÍSTICO

CERCA DE 60 MÚSICOS

JORGE PRENDAS

ORQUESTRA SOM DA RUA

GESTORA DE PROJECTO

CERCA DE 30 INSTRUMENTISTAS

ANABELA LEITE

ENSEMBLE DE CORDAS

PRODUÇÃO

PROJECTO SONOSCOPIA

FIMP

INTÉRPRETES E COCRIADORES

LOGÍSTICA

ORQUESTRA DE PEROSINHO

JOVENS DO CSPNSV, MARIA

TEATRO DE FERRO

JOÃO COSTA

O FIMP É UMA ESTRUTURA

CAROLINA FALCÃO, MARIA

CENTRO PORTUGUÊS DE

FINANCIADA PELA DIRECÇÃO

ANTUNES CARVALHO, MICAELA

FOTOGRAFIA

GERAL DAS ARTES

SOARES, RITA TRIGO E TATIANA

CSPNSV

ROCHA (FINALISTAS DO BT),

BALLETEATRO

CARLOTA GANDRA, MATILDE

PROPRIETÁRIOS DAS CASAS

GANDRA E JOSÉ PEDRO FERRAZ

E LOJAS DA RUA DE TRÁS,

RESPONSÁVEL PELOS COROS

CALDEIREIROS, TRAVESSA

DO ORFEÃO DO PORTO E DO

NICOLAU NAZONI E CAMPO DOS

ORFEÃO DA FOZ DO DOURO

MÁRTIRES DA PÁTRIA

AFONSO ALVES

LIPOR, MAXMAT, TINTAS CIN,
FNAC

DIRECÇÃO TÉCNICA
GIL ROVISCO
OFICINA DE CONSTRUÇÃO
AMÉRICO CASTANHEIRA
PRODUÇÃO EXECUTIVA

2012

Esta grande orquestra foi constituída para um concerto que quis, ao
mesmo tempo, homenagear os portuenses e favorecer a inclusão social.
Em palco juntaram-se músicos da Orquestra Som da Rua, um ensemble
de cordas da Escola de Música de Perosinho, um coro formado por membros do Orfeão do Porto, do Orfeão da Foz do Douro e do Grupo Musical
de Miragaia, e ainda um ensemble da Orquestra Juvenil da Bonjóia.
120 músicos prepararam um reportório dedicado à cidade do Porto,
tocado no encerramento dos dias de Manobras, a 7 de Outubro de 2012.

COLABORAÇÃO COM

APOIOS

MOVIMENTO DE MÚSICOS DO STOP/CASA DA MÚSICA

SOM DA RUA EM MANOBRAS

2011

RESPONSÁVEL PELA

RESPONSÁVEL PELA
ORQUESTRA JUVENIL DA
BONJÓIA
ELISEU SILVA

RESPONSÁVEL PELO GRUPO
MUSICAL DE MIRAGAIA
ABEL AZEVEDO

DA ESCOLA DE MÚSICA DE
PEROSINHO E MEMBROS

APOIOS
PRODUÇÃO
CASA DA MÚSICA
COMUNICAÇÃO

PARCERIA ARTÍSTICA

BONJÓIA

ESCOLA DE MÚSICA DE

ELEMENTOS DOS COROS
DO ORFEÃO DO PORTO E DO
ORFEÃO DA FOZ DO DOURO
QUATRO CANTORES
GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA
MÚSICOS
GIL TEIXEIRA, DANIEL SOUSA,
PAULO COELHO DE CASTRO

Com origem no Movimento de Músicos do STOP, a Stopestra é uma
formação musical flutuante, que envolve esporadicamente dezenas de
intérpretes amadores e profissionais de diferentes estéticas urbanas, cujo
elo de ligação é o Centro Comercial Stop. Quando se junta, a Stopestra
começa por animar com os seus ensaios este velho espaço de comércio
hoje tomado pela prática musical. Em palco, os músicos convergem para
uma linguagem original nascida das múltiplas influências trazidas pelos
seus membros, proporcionando então um espectáculo intenso que funde
rock, pop, jazz, música experimental e muitos outros estilos.
O concerto no Manobras associou-se ao Baile dos Corpos Extraordinários
numa celebração do Dia Mundial da Música no dia 1 de Outubro de 2011,
integrado na programação dos dias de Manobras.

CASA DA MÚSICA

DA ORQUESTRA JUVENIL DA

23 CANTORES

STOPESTRA! 2011

PEROSINHO/ORQUESTRA
JUVENIL DA BONJÓIA/CORO DO

AUTORIA

FACILITADORES

SERVIÇO EDUCATIVO DA CASA

PEDRO CARDOSO “PEIXE”

DA MÚSICA, MOVIMENTO DE

(GUITARRAS)

MÚSICOS DO STOP

JOANA ARAÚJO (VOZES)

ORFEÃO DO PORTO/CORO DO

COORDENAÇÃO GERAL

ORFEÃO DA FOZ DO DOURO/

JORGE PRENDAS

LIGA PARA A INCLUSÃO SOCIAL

APOIOS

MIGUEL RAMOS (BAIXOS)
ANTÓNIO SERGINHO

VITAMINA, CENTRO COMERCIAL
STOP E HARDCLUB PELA
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DE
ENSAIO

(PERCUSSÃO)

PRODUÇÃO

RICARDO BAPTISTA (TECLADOS

CASA DA MÚSICA/PAULA

E SOPROS)

OLIVEIRA

ZON, METALPOINT, CAFÉ

INTÉRPRETES

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E

COLECTIVO FLUTUANTE E

CONDUÇÃO

INDEFINIDO DE CERCA DE 100

TIM STEINER

MÚSICOS EM GRAVITAÇÃO PELO
CENTRO COMERCIAL STOP

INÊS GREGÓRIO
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GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA; CANTOS E VARIAÇÕES

SONOSCOPIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

UMA REVITALIZAÇÃO DAS TRADI‑
ÇÕES MUSICAIS EM MIRAGAIA 2012

SONS DO PORTO 2011/2012

Reconhecendo que o Centro Histórico do Porto é por excelência um lugar
de encontro entre aqueles que o habitam já há longas gerações e aqueles
que a ele chegam de novo; acreditando que a dinamização cultural do
Centro Histórico do Porto implica a criação de uma nova identidade
assente na revitalização das tradições deste lugar; assim, assumindo
estes dois princípios-base, a equipa deste projecto olhou para a sua
comunidade, Miragaia, convidando-a a um processo de revitalização de
tradições, protagonizado pelo encontro de diferentes gerações culturais.

Sons do Porto estabelece como ponto de partida a reflexão sobre
a identidade sonora do Porto e do seu Centro Histórico, pelas vias
da documentação, investigação e reinterpretação artística. O trabalho
de registo “Levantamento do Património Sonoro do Porto” é matéria
de base original para todas as outras linhas de acção. Procura-se
descobrir qual é o som da cidade, qual é e qual pode ser o seu papel no
quotidiano da vida portuense, quais as transformações das pronúncias,
qual a definição cultural possível através do som. O trabalho de
recolha sonora é documentado e disponibilizado num sítio electrónico
– www.portosonoro.pt – onde se pode aceder a uma selecção de excertos
sonoros representativos da cultura portuense, e a narrativas/percursos
sonoros imaginários compostos por artistas sonoros.
O Ciclo Novas Composições procura pensar e transformar o conteúdo
sónico da cidade em composições electroacústicas, instalações áudio e
multimédia, palestras e intervenções sonoras em espaços.
O trabalho de investigação sobre o legado musical e sonoro do Porto foi
cruzado também com duas oficinas que decorreram durante os quatro
meses prévios aos Dias de Manobras nos dois anos. A Oficina de Ritmos
Populares do Porto procurou identificar os ritmos tradicionais de uma
cidade portuária, multicultural por natureza. A Oficina de Construção
de Novos Instrumentos parte da tradição de luthieria portuense para dar

“Uma Revitalização das Tradições Musicais em Miragaia” foi à procura
de formações e reportórios musicais de Miragaia, actuais e passados,
activos e desaparecidos, para criar um espectáculo musical promotor do
encontro de gerações, através da construção de um projecto comum e
partilhado.
DIRECTOR DE PRODUÇÃO

ENCENADOR

PAULA MACHADO

MIGUEL RAMOS

APOIOS
LOGÍSTICO

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

COORDENADOR DA ÁREA

GRUPO MUSICAL DE MIRAGAIA

MIGUEL RAMOS, ROSÁRIO MELO

DOCUMENTAL/FOTÓGRAFA

PORTO DIGITAL

DIRECTOR ARTÍSTICO
ÂNGELO CORREIA

PAULA MACHADO
TÉCNICO DE SOM
RICARDO BARROS

LOGÍSTICO PRODUÇÃO
CONFEDERAÇÃO
ESTADIA
HOTEL INFANTE SAGRES
IMPRESSÕES
BUSILIS DA COMUNICAÇÃO
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voz aos novos e velhos sons da cidade, recorrendo a materiais alternativos
e reciclados para criar instrumentos de fácil execução para públicos de
todas as idades. O resultado do trabalho das oficinas foi apresentado
em concertos separados em 2011 e num concerto conjunto sob o nome
“Gargalaçada” em 2012.
Finalmente, este projecto promoveu um conjunto de concertos e
apresentações musicais. As Rusgas de São João propuseram uma
intervenção dinâmica e intensa em itinerância no coração da cidade,
na noite de São João. O Festival Ruas do Povo contou com vários
agrupamentos musicais com forte afinidade à cidade, em vertentes tão
distintas como a pop rock, folk, jazz e experimental.
www.portosonoro.pt

NOVAS COMPOSIÇÕES 2011

GARGALAÇADA

RUAS DO POVO 2012

FILIPE LOPES, IGOR SILVA,

IDEIA, CONCEPÇÃO E

BATE & BALA

JOSÉ ALBERTO GOMES

FORMAÇÃO

MÁRCIO PINTO, LUÍS LOPES,

ARTUR CARVALHO E HENRIQUE

PEDRO FLORES, JOÃO

FERNANDES

SERRADOR, TITO SILVA

APOIO

TORTO

FEDERAÇÃO DAS

JORGE COELHO, JORGE QUEIJO,

NARRATIVAS DO TEMPO

COLECTIVIDADES DO DISTRITO

MIGUEL RAMOS

FILIPE LOPES

DO PORTO (FCDP)

NOVAS COMPOSIÇÕES 2012
TODOS OS NOMES
RUI PENHA

FUNDO BRANCO I
JOSÉ ALBERTO GOMES
FONTINHA E OUTRAS HISTÓRIAS
POPULARES
GUSTAVO COSTA
SCHIZOPHONICS

DIRECÇÃO ARTÍSTICA,
COORDENAÇÃO GLOBAL DO
PROJECTO
GUSTAVO COSTA
RECOLHA SONORA, EDIÇÃO
EDUARDO MAGALHÃES, CARLOS
GUEDES, CLÁUDIO PINTO,
FILIPE LOPES, GUSTAVO COSTA,
HENRIQUE FERNANDES, JOÃO

FORMAÇÃO, OFICINAS
ARTUR CARVALHO, HENRIQUE
FERNANDES
PRODUÇÃO EXECUTIVA
PATRÍCIA CAVEIRO
PRODUÇÃO
SONOSCOPIA ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

SANTOS, JORDANE DUBOCQ,

LEVANTAMENTO SONORO E

JOSÉ GOMES, LÍDIA CRUZ, LUÍS

CONVERSA EM 2011

SALGADO E RUI PENHA

EDUARDO MAGALHÃES, FILIPE

SÍTIO PORTOSONORO
WEB DESIGN
MICAELA AMARAL
PROGRAMAÇÃO
JORGE COSTA
FOTOGRAFIAS
SOFIA BEÇA

ELIEH/SEHNAOUI PERCUSSION

SNAPSHOT – SOM URBANO SOB

RUI DIAS
AI O CARAAAAAAAAA...
CARLOS GUEDES
MIL ESPAÇOS
VÍTOR JOAQUIM
APOIO INSTALAÇÕES SONORAS
CASA DO INFANTE

DUO
SHARIF SEHNAOUI, TONI ELIEH

RUAS DO POVO 2011
STEFANO FERRIAN TRIO
STEFANO FERRIAN, GUSTAVO
COSTA, HENRIQUE FERNANDES
ODD METER
JOSÉ MARRUCHO, MÁRIO
SANTOS, JOSÉ MIGUEL MOREIRA
COUPLE
RUI LIMA E SÉRGIO MARTINS
MANDRÁGORA

CENTAURUS
ANDRÉ COELHO, LEONEL
SOUSA, JOÃO FILIPE, JOÃO
GUIMARÃES
STEREOBOY
LUÍS SALGADO, JOÃO SANTOS,
SARA MACEDO
APNEIA
PEIXE
M3

THROES + THE SHINE

JOÃO MORTÁGUA, MIGUEL
MOREIRA, JOSÉ MARRUCHO,

DAN KAUFMAN

JOSÉ ALBERTO GOMES
OLIVE TREE DANCE
RENATO OLIVEIRA, PEDRO
VASCONCELOS, MÁRCIO PINTO

SILVA, JONATHAN SALDANHA E
GUSTAVO COSTA
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CONVOCATÓRIA
ABERTA
2011
DOCUMENTÁRIOS

do conteúdo documental. Os relatos e as
histórias transmitidas de geração em geração
através da oralidade transformam‑se agora em
lições de vida sem fronteiras. Falam as vozes
do povo mas também os seus sorrisos, olhares
e mãos.

JOSÉ PENEDA, JOSÉ SIMÕES, VERA ALMEIDA

CRONOGRAMA DE UM RETRATO
ICONOGRÁFICO

REALIZAÇÃO E EDIÇÃO DULCE MIRANDA / CAPTAÇÃO DE IMAGEM
E DIRECÇÃO DE FOTOGRAFIA CARLOS COSTA / PRODUÇÃO
BRANCA DA COSTA / ARTISTAS D. BININHA SÁ, D. FERNANDA
SILVA, D. MARGARIDA, D. MARIA, D. MARIA DA MERCEARIA, LINDA

TIAGO CABRAL

RABELA, RESTAURANTE BARRETO, SR. ABEL, SR. NANÁ

COMPOSITOR PORTUENSE
F.C. OLIVEIRA (1921‑2004)
Apresentação de um vídeo inédito sobre a
pessoa do compositor, pianista, pedagogo e
teórico musical portuense F.C. Oliveira
(1921‑2004) por ocasião do ano do seu 90.o
aniversário.

A PESTE NO PORTO

PORTO: UM SENHOR
IMPONENTE E TATUADO

CRISTINA BRAGA

MERCADO DO BOLHÃO:
UMA EXPERIÊNCIA FOTOGRÁFICA
PARA UMA IMAGEM DE AUTORIA
COLECTIVA

REALIZAÇÃO, EDIÇÃO E PÓS‑PRODUÇÃO JOSÉ PENEDA, JOSÉ
SIMÕES, VERA ALMEIDA / CÂMERA JOSÉ PENEDA, JOSÉ SIMÕES
/ SOM JOSÉ PENEDA, JOSÉ SIMÕES / COMERCIANTE JOSÉ

Com este documentário pretendemos
lançar alguma luz sobre um episódio trágico
desta cidade: o da peste bubónica no fim do
Séc. XIX, em 1889. Ricardo Jorge foi quem
descobriu que se tratava de peste negra,
erradicada da Europa há 300 anos e sustentou
a sua descoberta perante a incredulidade da
comunidade científica nacional e internacional.
Uma representação do médico Ricardo Jorge
nas visitas aos principais pontos da peste e das
várias dimensões da epidemia.

O Centro Histórico do Porto já presenciou
acontecimentos marcantes na história da
cidade e do mundo. Essa história está fundida
no aço e esculpida nas pedras que compõem,
desde o período medieval, as paredes de casas,
igrejas e prédios. Nessas ruas vemos séculos de
histórias de um povo guerreiro e batalhador,
que enfrentou o mundo e o desconhecido em
busca de novos ares. Hoje essa história ainda é
contada nessas mesmas ruas. “Porto: um
senhor imponente e tatuado” aborda a relação
simbiótica entre a arquitectura histórica e
imponente e o novo manifestado nas
intervenções artísticas de street art.

REALIZAÇÃO MIGUEL OLIVEIRA

ANA CARNEIRO

GENTE GRANDE

Edição de uma série de entrevistas efectuadas
em 2008, com o objectivo de (re)avaliar as
obras de reestruturação do espaço público
levadas a cabo no espaço da Ribeira, aquando
do evento Porto 2001 Capital Europeia da
Cultura. Articula perspectivas dos diferentes
actores intervenientes na reestruturação
urbana, contrapondo a visão de técnicos e
profissionais da arquitectura, urbanismo
e geografia, representantes de instituições
públicas envolvidas, políticos, residentes,
trabalhadores e comerciantes locais.
APOIOS CENTRO DE COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
ESPACIAL, ESPAÇO F-FAUP, FACULDADE DE ARQUITECTURA DA

PORTO, PATRIMÓNIO IRREPETÍVEL

DIRECÇÃO DIEGO CASANOVAS FELÍCIO / ROTEIRO DIEGO
CASANOVAS FELÍCIO, PAULO STUART ANGEL JACOB DA SILVEIRA,
TEO PASQUINI / MONTAGEM ANDRÉ CORRÊA CASTANEIRA, DIEGO
CASANOVAS FELÍCIO / PRODUÇÃO PAULO STUART ANGEL JACOB
DA SILVEIRA, TEO PASQUINI / FOTOGRAFIA ANDRÉ CORRÊA
CASTANEIRA, DIEGO CASANOVAS FELÍCIO, PAULO STUART ANGEL
JACOB DA SILVEIRA / ARTE ANDRÉ CORRÊA CASTANEIRA / APOIO
ARTÍSTICO MR CATO-SENA

REALIZAÇÃO CRISTINA BRAGA / FOTOGRAFIAS COMERCIANTES

CCRE / CEAU – FAUP

CORREDORES | CRIADORES
DA MEMÓRIA

FILIPE NEVES, TIAGO ILHARCO, VALTER LOPES

Um processo investigativo em Design da
Imagem (FBAUP) no qual se questiona o autor
único como criador de imagens, deriva da foto‑
grafia para o filme, numa experiência partici‑
pada pelos residentes no Mercado do Bolhão.

REALIZAÇÃO DANIEL OLIVEIRA

DULCE MIRANDA

104

José Marques Sá Júnior, mais conhecido por
Zé do Afonso, chega à rua aos 10 anos de idade
para viver e trabalhar sob a alçada do tio Afonso;
aos 15 anos adquire a loja do tio e aí permanece
até aos dias de hoje, sendo por isso um dos
comerciantes mais antigos da cidade do Porto.

MARQUES SÁ JÚNIOR (ZÉ DO AFONSO)

REALIZAÇÃO TIAGO CABRAL

“Como se contam as Histórias do Povo”
consiste na recolha e no tratamento de
histórias e modos de viver das gentes da
Zona Histórica da cidade do Porto. É um
documentário social e interventivo que recorre
às novas formas de interacção e de divulgação

DIEGO CASANOVAS FELÍCIO

ORIGINAL ANDRÉ HOLLANDA

DANIEL OLIVEIRA

COMO SE CONTAM
AS HISTÓRIAS DO POVO

MIGUEL OLIVEIRA

REALIZAÇÃO CARLA ALMEIDA, MARTA REIS / BANDA SONORA

ALEGRIA COM FIRMEZA,
FIRMEZA COM ALEGRIA

O filme “Alegria com Firmeza, Firmeza com
Alegria”, nasceu de um desejo de investigar a
realidade, mais concretamente a realidade da
passagem do tempo, mas a passagem de um
tempo concreto: a vida de um cruzamento de
ruas, cujo acaso resolveu chamar de Alegria
e Firmeza. A aproximação a este lugar exigiu
da nossa parte um cuidado muito especial
na abordagem das pessoas, fossem simples
transeuntes ou intervenientes directos.
Foi assim que conseguimos (a uma grande
distância do desejado, é certo) penetrar no
quotidiano de uma barbearia, um café, uma
frutaria e um hostel, de um cruzamento
comum a qualquer cidade, mas o facto de ter
sido este e não outro qualquer, transforma
este filme num registo concreto da vida destas
pessoas e deste cruzamento.

“Melodia de um rio” faz o retrato da vida do
Centro Histórico do Porto através do motor da
cidade: o Rio Douro. A cidade do Porto nasce
junto ao Rio Douro e é nele que começa a
sua vida. Com este projecto pretende‑se fazer
uma homenagem ao Douro e, através do seu
ritmo e alterações ao longo do dia, fazer uma
metáfora da vida da cidade e das mudanças de
humor do Porto e das suas gentes.

DO MERCADO DO BOLHÃO / APOIO FACULDADE DE BELAS ARTES
DA UNIVERSIDADE DO PORTO, CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

“Gente Grande” propõe‑se dar a conhecer
a cidade do Porto, vista pelo olhar e vivências
de quatro portuenses. Cada um deles, à sua
maneira, mais ou menos peculiar, marca o
Porto e tem o Porto marcado nas suas vidas.
Passámos em revista locais emblemáticos
marcados pela vivência de cada um e não
apenas pela sua imponência histórica e cultural.
O Porto ganha vida porque estes quatro
portuenses partilham connosco a sua vida.

PREITO – OLHARES DE RESPEITO
ANDREIA GARCIA, VASCO MENDES

PERNAS PARA QUE TE QUERO

REALIZAÇÃO ANA CARNEIRO / INTERVENIENTES ALEXANDRINO
AZEVEDO, ANDRÉ TENTÚGAL, HELENA RÓCIO JANEIRO (MADAME
JANVIER) / MATERIAL TÉCNICO, APOIO À RODAGEM E SERVIÇOS
AUDIOVISUAIS LE.FOU

CARLA ALMEIDA, MARTA REIS

MELODIA DE UM RIO

MANUEL PINTO BARROS

O retrato do Porto a meia escala humana.
Dos pés até à cintura, em cima do solo que nos
segura. Da peixeira ao barbeiro, do carteiro
à senhora a passear o cão. Episódios do
dia‑a‑dia da cidade e do seu chão. Da senhora
da bicicleta à corrida do atleta. Do carteiro ao
senhor que vendia “O Primeiro de Janeiro”.
Do engraxador ao empresário. Do músico de
rua ao padeiro, tudo… durante um dia inteiro.

Partindo da classificação do Centro Histórico
do Porto como Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO, baseada no “valor
excepcional do local, sendo a sua malha urbana
e edifícios históricos um testemunho notável
do desenvolvimento, ao longo dos últimos mil
anos, de uma importante cidade europeia”,
este documentário propõe uma reflexão sobre
o actual estado de conservação deste valioso
conjunto edificado, desde as estratégias de
requalificação que têm vindo a ser adoptadas,
até ao seu reflexo na vivência da população.
REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM FILIPE NEVES, TIAGO
ILHARCO, VALTER LOPES

“Preito” quer filmar estátuas enquanto corpos
em transformação e pessoas enquanto corpos
transformadores. As histórias das estátuas não
são nada mais que as histórias que as pessoas
querem contar. Espera‑se então, uma obra
interactiva e de descoberta constante, nem que
seja o simples e objectivo facto de que uma
estátua não é um corpo estático e que a cidade
do Porto não é só pedra e ferro, mas também
coração/emoção.
REALIZAÇÃO MANUEL PINTO BARROS / PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
LE.FOU

REALIZAÇÃO ANDREIA GARCIA, VASCO MENDES

UNIVERSIDADE DO PORTO
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EXIBIÇÕES

FILIPA MORA

RECREATIVAS

RUI LIMA, SANDRA NEVES, SÉRGIO MARTINS,
WILMA MOUTINHO

CLS 4G
SUSANA VASCONCELOS / ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
CULTURAL DE S. NICOLAU

CANTAS E DITAS (DA PONTE
AO INFANTE SOMOS A FORÇA
DO RIO)

Um passeio pela realidade e os ambientes
das Associações mais antigas da cidade,
envoltas no misticismo das realidades
profundamente bairristas da cidade do
Porto. Segue‑se ao encontro do estado do
Associativismo no Grande Porto em espaços
e clubes representativos de cenários do granito
da Invicta, como o Infante D. Henrique, em
plena Ribeira do Porto ou os Mareantes do
Rio Douro, já do outro lado do rio. Espaços
que surgem enquanto paradigmas sociais e
lugares de cruzamento de realidades locais
e forasteiras.
REALIZAÇÃO FILIPA MORA

NUNO CASTILHO, PATRÍCIA BRÁSIA (REBÉUBÉU)

SEM MURALHA NEM PORTA

Intervenientes do centro histórico exibem
a sua perspectiva do território de pertença.
D. Filomena Oliveira e D. Carminda
Campos são duas talentosas utentes da
nossa instituição, como intérpretes de
poemas/baladas originais ou de autores
portugueses. É feito um acompanhamento
musical (piano/órgão) ao longo da actuação.
Os poemas incidem nos usos e costumes da
Ribeira, da sua história e das suas gentes, bem
como em temas mais generalistas (o amor, a
paixão, etc.)

ILUMINAÇÃO WILMA MOUTINHO / SOM RUI LIMA, SÉRGIO MARTINS
/ APOIO TÉCNICO JOÃO BRANCO / CONSTRUÇÃO CÉNICA EMANUEL
SANTOS / APOIO AUDIOLUZ, ENTRETANTO TEATRO

COMO SER FELIZ EM
APENAS 5 DIAS

O CENÁCULO
Uma palestra única e inovadora em Portugal
onde apresenta um revolucionário método
para conquistar a felicidade em cinco dias, de
forma científica e irreversível. Este projecto
é apresentado por uma jovem equipa, cuja
diversidade de experiências assegura um
investimento na intersecção disciplinar.

KANUKANAKINA

ANA PEREIRA (FOTÓGRAFA) / TEXTO E COMUNICAÇÃO MAFALDA
MARTINS (JORNALISTA)
CRIAÇÃO ANTÓNIO OLIVEIRA, HUGO MACIEL, JULIETA RODRIGUES
/ INTERPRETAÇÃO ALEXANDRE SÁ, ANTÓNIO OLIVEIRA, JULIETA
RODRIGUES / DIRECÇÃO DE ACTORES INÊS LUA / SONOPLASTIA
ANTÓNIO OLIVEIRA / FIGURINOS & ADEREÇOS JULIETA
RODRIGUES / FOTOGRAFIA J.M, PLANO B / PRODUÇÃO RADAR 360º

NUVEM VOADORA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

IRMÃOS ESFEROVITE

MARTA FÉLIX, RICARDO VAZ TRINDADE

GUERRA ABERTA
O Cerco do Porto opôs as forças liberais de
D. Pedro IV às tropas realistas de D. Miguel,
decorria o ano de 1832. Recusando ceder
ao absolutismo, os portuenses defenderam
a causa e a cidade durante 13 meses, obrigando
os sitiantes à retirada para Sul. Guerra Aberta
pretende abrir esta temática à cidade, ao espaço
público e às contaminações de outras áreas,
seja o humor, o teatro físico ou a música.
Num pedaço de cidade, num tempo
anacrónico, dois soldados numa rua disputam
o controlo do território através das palavras.

Os Irmãos Esferovite são uma família de
palhaços onde a música, o humor e o circo se
cruzam. A interacção com o público é uma das
suas maiores armas de diversão. Um quarteto
de palhaços surpreende as audiências com
números de malabaristas e um reportório
musical composto por músicas originais e
versões que passam pelo universo da banda
desenhada e do circo.

O projecto é desenvolvido a partir de
instrumentos musicais construídos na lógica
DIY Circuit‑bending. Esta técnica de alteração
de dispositivos permite a construção de
coisas novas que produzem sons ou imagens
estranhas a partir de coisas velhas. Aparelhos
electrónicos, sintetizadores, controles remotos,
CD players, altifalantes, telefones, bonecas
e brinquedos, tudo é matéria‑prima para o
Circuit‑bending.

XASSBIT, ALEXANDRE LOPES

MÁ‑HORA

nuvem voadora associação cultural * nuvemvoadora9@gmail.com * 91 816 78 95 * rua cimo de vila nº 258 r/c esq. 4480-777 vila do conde

PRODUÇÃO NUVEM VOADORA

TEXTO SANDRA PINHEIRO / DIRECÇÃO E INTERPRETAÇÃO RICARDO
LEITE / ASSISTÊNCIA LUCIANO AMARELO / COORDENAÇÃO

O Cenáculo bebe da música tradicional, do rock
e da música de intervenção portuguesa. Além
da música, o Cenáculo centra‑se nas palavras.
Aliás, neste projecto, os dois elementos são
indissociáveis e o seu imaginário próprio
traduz uma multiplicidade de temas.
VOZ, GUITARRA E PERCUSSÕES VASCO ARIZMENDI / GUITARRA
E VOZ CARLOS RAPOSO
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MIGUEL PIPA

CRIAÇÃO DOS PAINÉIS GEOVANE SOUZA (DESIGNER) / IMAGEM

TERRA NA BOCA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL

VASCO ARIZMENDI, CARLOS RAPOSO

REALIZAÇÃO NUNO CASTILHO, PATRÍCIA BRÁSIA (REBÉUBÉU)

IMPRESSO IMPROVISO

na mesma posição que a escultura mais
famosa de Soares dos Reis, «O Desterrado».
Fazendo uso da mímica e da técnica de
homem‑estátua, o actor declama textos
filosóficos de Agostinho da Silva.

AUTORIA ANA PEREIRA, GEOVANE SOUZA, MAFALDA MARTINS /

DIRECÇÃO ARTÍSTICA RUI LIMA, SANDRA NEVES, SÉRGIO
MARTINS, WILMA MOUTINHO / CENOGRAFIA SANDRA NEVES /

ANA PEREIRA, GEOVANE SOUZA, MAFALDA MARTINS

Uma máquina fotográfica, um computador,
uma impressora, cola, papéis, tesouras e mãos.
Com, através e para as pessoas, o objectivo
deste improviso foi, com a manipulação de
imagens impressas, construir um mural.
Uma parede de pessoas, objectos e momentos
presentes, que foi gradualmente crescendo
do Miradouro da Sé. Um manifesto sobre
A Nuvem voadora – associação cultural vêm por este meio apresentar uma
“Irmãos
esferovite
- banda
de palhaços”
proposta
do espectáculo
o tempo,
sobre
as pessoas,
sobre
a cidade.

CLS 4G é uma instalação/performance onde
se fundem três áreas – cenografia, luz e som –
e coabitam quatro criadores. Nela se recriam,
cultivam e capturam memórias e sensações do
quotidiano das pessoas. O público é convidado
a fazer uma viagem onde poderá ir ao encontro
de recordações e sensações já vividas ou
inéditas. No final da viagem, cada pessoa será
convidada a deixar um registo na “máquina das
memórias”.

PARTICIPAÇÃO CARMINDA CUNHA CAMPOS, FILOMENA OLIVEIRA

Sem Muralha nem Porta retrata aquela
que poderá ser a rua mais antiga do Porto.
Um registo do quotidiano dos comerciantes
e moradores da Rua de Cimo de Vila.
A partir destes pretende‑se desconstruir a
teia humana de relações interpessoais e de
comércio que se estabelece nesta pequena
rua que outrora abrigava uma das portas da
muralha Fernandina, sendo hoje um centro
de comércio, maioritariamente imigrante.

e o universo plástico dos universos pessoais
dos habitantes deste espaço. A partir daqui,
estuda‑se o ponto de partida contextual e
constrói‑se a obra. Ao longo deste processo, há
uma apropriação do projecto ao espaço, através
do trabalho e experimentação em campo.
E é aqui que a obra artística nasce!

TÉCNICA, DESENHO DE LUZ E OPERAÇÃO JOSÉ NUNO LIMA
/ CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO PLÁSTICA PEDRO ESTEVAM /

PAULO LIMA

PRODUÇÃO TERRA NA BOCA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL

JOSÉ MARIA PEDROTO DECLAMA
AGOSTINHO DA SILVA NUMA
POSE À SOARES DOS REIS

RADAR 360º ASSOCIAÇÃO CULTURAL

FAMÍLIA PESTANA
A Família Pestana é uma proposta artística que
se constrói a partir do conceito de Site‑specific.
Ela reúne uma série de características:
um espaço físico arquitectónico, a história
e a teatralidade de cada uma das personagens

AUTORIA MARTA FÉLIX, RICARDO VAZ TRINDADE / INTERPRETAÇÃO
PAULO LIMA, RICARDO VAZ TRINDADE / MÚSICA JOANA GAMA /
APOIO ESTICALIMOGAMA, RESTAURANTE O ORIENTE NO PORTO

Trata‑se de uma performance teatral que junta
três figuras emblemáticas nascidas e/ou
relacionadas com o Porto.
Numa intervenção‑instalação viva de rua, um
actor vestido à Pedroto (blazer aos
quadradinhos, óculos escuros de massa, boné)
encontra‑se sentado num banco, exactamente

João Alexandre e Xassbit são dois amigos
que se reencontram no projecto ‘Má‑Hora’
para ler e tocar poesia galega e portuguesa e
acompanhada de música experimental, numa
tarde com o Porto e Gaia como fundo.
APOIO CARL ORFF PROJECTO – MATOSINHOS
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SUSANA RIBEIRO

INÊS DE CARVALHO VIEIRA PINTO CARDOSO

COMPANHIA AO VENTO

MAIORES DE 18

MUND&BAILE

A (NOSSA) MESA

Reinventa objectos, corpos e formas como
matérias cénicas que fazem parte de uma
descoberta… de um mundo ao contrário…
Rompe regras, conceitos e preconceitos, com
a vontade clara de comunicar… eu existo,
estou aqui, olha para mim. A música invade o
espaço, os dados são lançados, o jogo aquece e
não arrefece.

EDUARDO DIAS, PAULINA ALMEIDA

MARGARIDA FERNANDES, VÍTOR SILVA

SARAU A PEDAIS

SEM PAPAS NA ESPINHA

INTERPRETAÇÃO ANTÓNIO OLIVEIRA, JOÃO PAULO, JULIETA
RODRIGUES, PAULO BASTOS / DIRECÇÃO ARTÍSTICA JULIETA
RODRIGUES / MÚSICA E SONOPLASTIA JOÃO PAULO / FIGURINOS
E ADEREÇOS JULIETA RODRIGUES / LUZ E CENOGRAFIA EMANUEL

O projecto “Maiores de 18” nasce com o
objectivo de desconstrução de preconceitos
e de prestação de serviço à criança interior de
cada ser humano adulto. O desafio consiste
em pôr um adulto a brincar com uma boneca,
convidando‑o a vesti‑la. Exclusivo para maiores
de 18 anos.

ALEXANDRE OSÓRIO

MANIFESTO

Os Mund&baile são um projecto de acção
cultural cujo objectivo é divulgar danças
e músicas tradicionais de várias partes do
mundo. É também um grupo que serve
de lugar de encontro de vários músicos e
bailarinos, que partilham a mesma paixão:
a música e a dança tradicional. Mais do que
espectador de uma demonstração, o público é
chamado a participar e a fazer também parte
da actuação.
VIOLINO JOÃO VALENTE / HARPA INÊS VALE / CAIXA DE
PERCUSSÃO ABEL ANDRADE / MÚSICOS CONVIDADOS SARA
PINTO CARDOSO (VOZ), NUNO FLORES (BOUZOUKI) / BAILARINOS
ANDRÉ CARVALHOSA, CRISTINA SILVA, DIANA CAPELEIRO, INÊS

A (nossa) mesa é uma performance de dança,
uma improvisação estruturada, durante 40
minutos, que se alimenta quer dos intérpretes
e das relações/histórias que criam, quer das
pessoas que habitam esse tempo/espaço de
existir. O lugar encontrado, nesta versão do
projecto, é o Passeio da Virtudes, no Porto.
E assim, descobrir as possibilidades de um
ser/estar que acontece ali e agora.

SANTOS / FOTOGRAFIA PLANO B / PRODUÇÃO RADAR 360º
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

PORTOCÉLTICO – GRUPO DE ESTUDO – MÚSICAS
DO ATLÂNTICO NORTE

PORTOCÉLTICO – GRUPO
DE GAITEIROS

CONCEPÇÃO PEDRO CARVALHO (COMPANHIA AO VENTO) /
CRIAÇÃO/INTERPRETAÇÃO ANA DIAS, FILIPE CACO, ISABEL COSTA,
PEDRO CARVALHO, SÉRGIO MATIAS, TERESA SANTOS / PRODUÇÃO
COMPANHIA AO VENTO / FOTOGRAFIA RITA ROCHA / APOIO
CENTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE VILA DO CONDE

PINTO CARDOSO, JORGE ALMEIDA, JOÃO SAMPAIO, PEDRO ALVES
/ APOIO CASA DO ALTO, PELOURO DA JUVENTUDE, CÂMARA
MUNICIPAL DA MAIA

JOÃO RICARDO

RICARDO VAZ TRINDADE

MARIA VEM À JANELA
Manifesto desenvolve‑se sobre um campo
coberto de despojo que recebemos como
herança. Como é que chegámos aqui?
Como conseguimos inventar possibilidades de
futuro estando conscientes do entulho que nos
submerge? Num campo coberto de despojos
cheio de vazios ainda será possível construir
alguma coisa? Tentamos acreditar que sim, a
genialidade poderá brotar se nos esforçarmos.
Mas é necessário determo‑nos no passado para
perceber o que determinou a situação presente.
Viver o presente no passado é determinante na
construção de um futuro.
CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO, FIGURINOS E ADEREÇOS,
INTERPRETAÇÃO ALEXANDRE OSÓRIO / BANDA SONORA
ALEXANDRE OSÓRIO, RUO GATO / PARCEIROS TRANSFORMA.,
TEATRO MARIA MATOS / FINANCIAMENTO IMAGINE 2020, CULTURE
PROGRAMME

OCP – OPERADOR
DE CABINE POLIVALENTE
O operador de Cabine Polivalente é um dos
heterónimos musicais de João Ricardo, que
vem propor uma fusão entre sons da cidade
e sons manipulados enquanto se frui da beleza
paisagística envolvente.

GESTÃO JOSÉ CARLOS QUERIDO / ENSAIADORES GONÇALO CRUZ,
MIGUEL ZILHÃO

INTERPRETAÇÃO EDUARDO LOPES DIAS / ENCENAÇÃO E

A velhice esconde um quotidiano invisível
onde o tempo passa devagar e a vida passa ao
lado do bulício da cidade. Uma das marcas
desse quotidiano é a imagem pitoresca das
velhas à janela. Sentam‑se debruçadas num
parapeito e estão ali, passam ali a tarde, falam
com quem costuma passar. Impõe‑se fazer
uma recolha destes solilóquios e esteticizá‑los;
confrontá‑los, ainda que seja só para saber do
que é que falam as velhas quando não estamos
lá para ouvir. “Maria vem à Janela” abre
novas janelas em prédios cujas janelas já não
funcionam e liberta estes discursos, esperando
que façam sentido, que contem uma história.

OFF BALANCE

VÍDEO RICARDO VAZ TRINDADE / AGRADECIMENTOS ANA FÉLIX,
EDUARDO BRITO, JOÃO DE ALMEIDA, MARTA FÉLIX, PAULO LIMA

O projecto OFF BALANCE procura o equilíbrio
no desequilíbrio! Encontra no absurdo e
no burlesco a metáfora perfeita para existir.

O espectáculo resume a história de Portugal
a 15 minutos. A história de um cabeçudo que
começou por lutar com a sua própria mãe, a
história de tantas aparições (Fátima, Ourique,
etc.), desaparecimentos (D. Sebastião) e
conquistas de navios, do Adamastor e outros.
Foi neste país de cabeçudos que se reuniram os
chefes de estado de quatro países para dar luz
verde à invasão do Iraque. O expoente máximo
deste país é o galáctico Cristiano Ronaldo e é
com ele que acaba o espectáculo.

FERNANDES, VÍTOR SILVA

PORTA 27

ABELHA ACROBÁTICA

SENHA 44

CLUBE PORTUGUÊS DE CINEMATOGRAFIA – CINECLUBE
DO PORTO

SÉ À RUA

PORTUGAL DOS CABEÇUDOS

RADAR 360º ASSOCIAÇÃO CULTURAL

CRIAÇÃO, ENCENAÇÃO E INTERPRETAÇÃO MARGARIDA

DRAMATURGIA PAULINA ALMEIDA / PRODUÇÃO COMPANHIA

CABEÇAS NO AR E PÉS NA TERRA – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

AUTORIA RICARDO VAZ TRINDADE / CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE
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Um projecto de música e performance que tem
as gaitas de fole europeias como protagonistas.
É um ponto de encontro de instrumentistas
e um laboratório de experiências. O grupo
reúne formadores, alunos, ex‑alunos e músicos
profissionais de gaita de fole no estudo da
música folk europeia.

“Sarau a Pedais” é um clássico que nos leva
a galope da “Pasteleira” bem portuguesa,
a um palco intimista. Aqui moram a música
e a dança que se “sapateiam” pelo palco,
percorrendo os vários cenários de riso, espanto
e suspense, através do ser mais versátil
e enternecedor que há, o Palhaço, figura
mítica cuja simples presença consegue ser
transformadora. O público é puxado a soltar
gargalhadas, perante a manipulação cómica
de objectos.

Zulmira e Alzira são duas peixeiras
ambulantes, nascidas e criadas no Porto,
que fogem à multa por não terem licença de
venda. A fuga das duas peixeiras acaba por
desaguar no palco e, não resistindo à presença
de público, as duas tentam vender o seu peixe
e fazer negócio. Enquanto apregoam o seu
peixe, Zulmira e Alzira passam por aventuras
e desventuras, zangam‑se e reconciliam‑se
e até revelam sua veia artística. “Sem Papas
na Espinha” é um espectáculo sobre a vida
tal como ela é: trágica, cómica, dura, doce,
amarga, imprevisível e cheia de recompensas
no final.

“Sé à Rua” é um projecto que pretende envolver
os habitantes mais novos do Bairro da Sé numa
redescoberta da cidade através de um olhar
renovado pelos locais de rodagem mais famosos
do filme “A Costureirinha da Sé”, de Manuel
Guimarães. Divididos em quatro grupos, os
mais novos percorreram, com uma equipa do
Cineclube, dois locais seleccionados do plateau
de “A Costureirinha da Sé” e voltaram a filmar,
no mesmo local, a mesma acção.

Valério Valente era um ser feliz. Tinha uma
amada, fiéis amigos e fazia o que gostava.
Passava o dia a viajar, fazia imensos contactos e
era admirado por multidões, mas de repente,
tudo mudou. A crise instalou‑se e para o
Super‑herói Valério Valente continuar a fazer o
que gosta terá que enfrentar o maior desafio de
todos: a Burocracia. Humor e ironia, sobre o
que é “estar a recibos” em Portugal.

INTERPRETAÇÃO MIGUEL LEMOS, TIAGO LOURENÇO / AUTORIA
SUZANNA RODRIGUES / CONCEPÇÃO DO PROJECTO CATARINA
RIBEIRO SANTOS, CRISTÓVÃO CARVALHEIRO / COLABORAÇÃO
DANIEL PINTO

AUTORIA CINECLUBE DO PORTO / APOIO TÉCNICO LE.FOU
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SONDÓFICINA

COMPANHIA AO VENTO

SONDÓFICINA

VIDA À PARTE

ambientes criamos um percurso visual e
sonoro que os visitantes puderam ver e ouvir
para conhecer a história desta rua e das
comunidades que aí vivem e trabalham.

GASTRONOMIA

SOFIA SANTOS, LUCA DUBINI

BARCALHAU À GOMES DE SÁ

“Sondóficina” é um grupo de “Música do
Mundo”. A marimba, o tubofone, o placofone,
placas metálicas e outros instrumentos de
percussão construídos à medida do repertório,
caracterizam o seu som. Afro e ares orientais
cruza‑se com cânticos de língua portuguesa.
VOZ, TUBOFONE, MARIMBA E PERCUSSÃO ANTÓNIO PINTO /
BATERIA, PERCUSSÃO E VOZ JOÃO CONCEIÇÃO / MARIMBA,
BATERIA E VOZ JOÃO NUNO / GUITARRA E VOZ JOEL NACHIO /
BAIXO E PERCUSSÃO LUÍS PINA / VOZ MARIA JOÃO LEITE

Um homem parado, de olhos fechados e à
espera de pouca coisa. Uma mulher que se
aproxima e decide beijar‑lhe a face. E nesse
instante de intimidade, partilhada com quem
passa, acontece o esperado: a descoberta dos
afectos. Depois, nada volta a ser como dantes.
É preciso encontrar de novo aquele toque e
criar uma relação que durará um minuto, uma
hora, uma semana ou a vida toda.
CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDRO CARVALHO, TERESA SANTOS

ARTUR DUARTE, BRUNO VALE, LUIGI PANDOLFO,
MARIANA CARVALHO, SUSANA CARVALHO

D.O.C. (DENOMINAÇÃO DE
ORIGEM CONTROVERSA)
O D.O.C. é um grupo de cinco amigos que se
reúne frequentemente em redor da cozinha e
da mesa, onde cada refeição, mais do que um
pretexto, é uma boa desculpa. O grupo propõe
trazer para a rua este espírito que cultiva, a par
com outros ingredientes, abrindo o convite a
todos. Trazem assim ao Centro Histórico uma
Manobra bem cozinhada: uma refeição
completa portuguesa, embriagada de humor.

MARTA BORGES / MÚSICA E SOUND DESIGN PEDRO PESTANA /
LEVANTAMENTO, TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E REALIZAÇÃO,
TRATAMENTO DE ENTREVISTAS PEDRO QUINTELA / APOIO BUSÍLIS
/ APOIO À DIVULGAÇÃO INDÍGO

ANDRÉ CASTRO VASCONCELOS

CÚPULAS DE CALÇAS E CAMISAS

FOTOGRAFIA JOSÉ EDUARDO

MINKOWSKVI

SPACE‑TIME COLTRANE
RENATA PORTAS

VOCÊ ESCOLHEU ERRADO
O SEU SUPER‑HERÓI

Bacalhau, batatas, cebolas, ovos, azeitonas, broa
de Avintes, bagaço, aguardente velha, Vinho
do Porto… assim se pode descrever o Porto.
Pegue nos ingredientes e conjugue a gosto.
Mais tradicional ou mais inovador, jogando e
conjugando a essência de cada ingrediente.
Recriando os suportes, remodelando a
imagem, cruzando carácteres. Homenageando
a história gastronómica da Invicta e também
ironizando: “BA(R)CALHAU À GOMES DE
SÁ”, em “BARQUINHO DE AVINTES”, tudo
pensado, confeccionado e servido, sempre com
muito (A)“MÔR”.
CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO SOFIA SANTOS, LUCA DUBINI /
CONCEPÇÃO BRUNO VALE / PRODUÇÃO BRUNO SOARES,
ANA FIGUEIREDO / CONSULTORIA PADEIROS DE AVINTES /

AUTORIA ARTUR DUARTE, BRUNO VALE, LUIGI PANDOLFO,

A disposição de roupa estendida, mais
concretamente hexágonos de camisas, formam
uma malha de minicúpulas expostas entre as
duas palmeiras do Miradouro da Vitória.

GUITARRA HUGO RIBEIRO / SAXOFONE PAULO ALEXANDRE
/ BATERIA XASSBIT / APOIO E AGENCIAMENTO CARL ORFF
PROJECTO, A BAQUETA

COLABORADORES ALTINO MONTEIRO, ANTÓNIO ILDEFONSO,
NUNO MONTEIRO

METRO QUADRADO

FAZER CIDADE

CONCEPÇÃO RENATA PORTAS / FOTOGRAFIA E VÍDEO MARIANA
JACOB / MAQUILHAGEM E CABELOS JOANA MAGANO / FIGURINOS
E ADEREÇOS PALOMA SILVA / DESIGN NUNO TOMÁS / APOIO À
PRODUÇÃO CÂNDIDA SILVA / APOIOS ESPAÇO T, FLORES BELO,
INIMPETUS

NUNO PINTO DE CARVALHO

THE CAGE
INSTALAÇÕES

JOÃO LOPES CARDOSO, MARTA BORGES,
PEDRO PESTANA, PEDRO QUINTELA

EM CIMA DA VILA

“The Cage” é um concerto que valoriza a
componente rítmica do Didgeridoo. Sons
de vários outros instrumentos pré‑gravados
oferecem base e espaço para a improvisação.
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“Em cima da vila” documenta uma das mais
antigas ruas do Porto: a Cimo de Vila. Fruto de
muitas transformações, é actualmente uma das
mais multiculturais ruas da cidade. É a riqueza,
passada e presente, desta realidade que se
procura captar. Através de registos de pessoas e

BANQUETE
NO CENTRO HISTÓRICO

PROMOTORA DO EVENTO SWARK / APOIOS VILAFLOR

PETISCOS E MIMINHOS

PETISCOS E MIMINHOS
EM DIRECTO

JOANA CAMPOS, JOANA MESQUITA ALVES, PEDRO
SILVA, DIVA CRUZ, SARA FERNANDES, TERESA RIBEIRO

BOCADOS
Pretende‑se simplesmente reinterpretar,
através de experimentações, receitas escritas à
mão, em livros que passam de geração em
geração, que escondem os segredos dos
sabores guardados nas nossas memórias como
referências de gentes, lugares, tempos…
A produção, a partilha e o acto de comer
contribuem para determinar a tradição como
processo sujeito a modificações contínuas, mas
sempre considerado ancestral e genuíno,
preservando a sua identidade. Manobras de
sabores que hoje enriquecem o Porto das
nossas memórias aos bocados.

“Banquete no Centro Histórico” é um
almoço‑tertúlia ao ar livre que reúne à mesma
mesa habitantes e potenciais futuros habitantes
do Porto Património Mundial. O objectivo
deste Banquete é permitir que pessoas de
“mundos” diferentes partilhem experiências e
expectativas acerca de como é, e pode vir a ser,
viver no Centro Histórico do Porto.

MARIANA CARVALHO, SUSANA CARVALHO

CONSULTORIA/APOIO VIRGÍNIA GONÇALVES, BOLOS E DOÇARIA

Qualquer transeunte pôde vestir a pele do seu
super‑herói da infância e ficar num mural
colectivo dos heróis desta cidade.

SWARK

FOTOGRAFIA JOÃO LOPES CARDOSO / DESIGN, WEB DESIGN

(COMPANHIA AO VENTO) / PRODUÇÃO COMPANHIA AO VENTO /

“Space‑Time Coltrane” é o primeiro projecto do
grupo de jazz experimental Minkowsky. Com
o objectivo de recriar temas do mestre John
Coltrane, este projecto, junta músicos do grupo
experimental “BellaDamião” e do grupo de jazz
e blues “Musica diGiorgio”.

CONVERSAS

Petiscos e Miminhos celebra a arte de comer
com uma vasta ementa, que vai desde a finger
food (aperitivos, canapés, etc.), passando
por deliciosos pratos até sobremesas, bolos,
biscotti, entre outros miminhos. Tudo isto
com base na cozinha mediterrânica, em
combinações saudáveis e apetitosas. A ementa
é criada a pensar nos sabores e tradições
nacionais, combinadas de uma forma não
convencional, que podem ser petiscadas a
qualquer hora do dia.

PELE, HUGO CRUZ

CONVERSAS SEM ABRIGO
Com esta conversa procurou‑se conhecer
melhor a comunidade sem abrigo do Centro
Histórico: aproximar motivações e dinâmicas
quotidianas das pessoas sem abrigo; trocar
experiências artísticas nacionais e
internacionais; cruzar o olhar da intervenção
social e da criação artística relativamente a esta
realidade; desmistificar a percepção negativa
face a esta comunidade, apontando formas de
aprofundar um diálogo com ela. Encontrar o
“Porto Sem Abrigo”: qual a cidade que esta
comunidade vive? Em que difere da do “Porto
Com Abrigo”? E onde se cruzam estes
“Portos”?

AUTORES PETISCOS E MIMINHOS / AUTORIA DO PROJECTO ANA

Projecto de sinalética para os Dias de
Manobras. O projecto inspirou‑se na
característica itinerante e espontânea
das actividades do “Manobras no Porto”.
A sinalética de orientação e de contaminação
do Manobras fez‑se com fitas de delimitação de
locais em construção, dando‑lhes uma imagem
de espaço em transformação.

NOVAIS, PETISCOS E MIMINHOS / AUTORIA DA PERFORMANCE
TÂNIA DINIS
ORADORES CONVIDADOS ADRIAN JACKSON (CARDBOARD
CITIZENS), JAIME MOTA (PARTICIPANTE PROJECTOS “LIGA PARA A
INCLUSÃO SOCIAL”), JORGE PRENDAS (CASA DA MÚSICA), KINO E
GOMES (LIVE ACT/PINTURA IMPROVISADA), PAULA FRANÇA (REDE
INTERINSTITUCIONAL DE APOIO AOS SEM-ABRIGO DO PORTO),
PAULO PIMENTA (PROJECTO FOTOGRÁFICO “ENQUANTO ESTAMOS
ACORDADOS”) / MODERADOR HUGO CRUZ (PELE)

PREPARAÇÃO, CONFECÇÃO E COZINHA JOANA CAMPOS, JOANA
AUTORIA E PRODUÇÃO METRO QUADRADO

MESQUITA ALVES, PEDRO SILVA / IMAGEM, EMBALAGEM E TEXTOS
DIVA CRUZ, SARA FERNANDES, TERESA RIBEIRO
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COMPANHIA INSTÁVEL, CRISTINA PLANAS LEITÃO

PEDRO JORGE PEREIRA

ASSOCIAÇÃO 10PT, MIGUEL PINHEIRO

PEDRO SOARES NEVES

TRENMO ENGENHARIA, SÍTIOS E MEMÓRIAS

ENCONTROS DESNORTE

O3C’S – OFICINA DE CONSUMO
CRÍTICO E CONSCIENTE

OLHA LÁ – DUAS DE LETRA
– “MARGINAIS?”

PLANTA

AS PRAÇAS E AS DUAS
METADES DA MESMA CIDADANIA
– O SÃO JOÃO DO PORTO
E O SÃO PEDRO DA AFURADA

Espaço para reflexão acerca da importância da
abertura e partilha do processo criativo,
a dicotomia abertura/introspecção. A proposta
incluiu a identificação de uma comunidade
local ligada à Dança Contemporânea, numa
primeira fase, para posteriormente se alargar a
outras artes. Esta comunidade discutiu este e
outros assuntos, tais como estratégias/
propostas para o funcionamento dos encontros
e condições para a criação na cidade do Porto.
Esta primeira conversa foi o ponto de partida
para futuros encontros DesNorte.

ORADORES CONVIDADOS JOÃO PEDRO VAZ, RUI HORTA, TIAGO
BARTOLOMEU COSTA, VERA MANTERO / MODERADORA ANA
FIGUEIRA / CONCEITO E COORDENAÇÃO GERAL CRISTINA LEITÃO
/ COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO COMPANHIA INSTÁVEL / APOIO
DGARTES

MERGELAB – JOSÉ PEDRO TORRES E PEDRO NEGRÃO,
ARQUITECTOS

IN LOCO

O3C’s – Oficina de Consumo Crítico e
Consciente – consistiu numa visita guiada
por algumas das artérias mais relevantes
no sentido de se compreender o impacto
económico, social e cultural da globalização na
estrutura económica e social do comércio do, e
no, Porto. Uma viagem de discussão e reflexão
educativa que teve por finalidade sensibilizar
os cidadãos para a dimensão atingida pelos
fenómenos abordados e para algumas das
acções possíveis de desenvolver no sentido
de consumir de forma mais consciente e
“positiva” para apoiar a economia local e o
comércio dito tradicional.

ASSOCIAÇÃO 10PT, MIGUEL PINHEIRO

OLHA LÁ – DUAS DE LETRA
– “FALA: CORPO”

A Conversa IN LOCO pretendeu debater o
modo como vivemos colectivamente a cidade
e em particular o seu Centro Histórico, através
da reflexão sobre um caso concreto, onde
se propôs a realização do evento. O edifício
localizado na Rua Ferreira Borges, 84 a 88,
com fracções habitadas e devolutas, permitiu
observar e avaliar in loco as temáticas
abordadas no evento relacionadas com as
várias dimensões da reabilitação urbana e do
edificado através de ideias de projecto para a
reabilitação do prédio.
APOIOS JULAR, CIN, AVELEDA, VIVEIROS ALFREDO MOREIRA DA
SILVA & FILHOS LDA, CW DESIGN, MHP DESIGN, QUALQUER IDEIA
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Depois das estórias e do registo pelas imagens,
“Olha lá” aproxima‑se da verdade inquieta do
projeto ao abrir a oportunidade de conversa
às pessoas. E que pessoas? A todas aquelas
que não se maçam no exercício da repetição
confortável dos estigmas interiorizados.

Uma reflexão sobre a evolução e situação
presente do Centro Histórico do Porto, a partir
das perspectivas que se cruzam e contactam
nesta área da cidade que é o seu espaço de
trabalho, estudo, intervenção e vida. Esta
Conversa fez do confronto de mundividências
– possivelmente, a maior riqueza do espaço
lusófono – o seu trunfo, prosseguindo dessa
forma os objectivos fundamentais na génese
do Projecto “Olha lá”.

Quis‑se analisar e catalisar as relações entre
o simples acto (popular) de colocar um vaso
à porta, na janela ou na rua, com actos de
criatividade espontânea e informal subjacentes
à atitude do graffiti (“arte urbana”, jardinagem
de guerrilha, street art…). Um painel de
especialistas multidisciplinares contribuíram
para a discussão, pondo em contacto dinâmicas
coincidentes mas raramente em contacto.

Fomos ao encontro dos espaços da cidade,
onde podemos falar de vidas, espaços físicos,
recursos necessários para viver a cidade e na
cidade, relações, consumos, sem qualquer
condicionamento, tal como cada um bebe o seu
café, curto, comprido, em chávena fria ou
escaldada. Debateu‑se qual o papel das festas
populares na construção da cidadania.

ORADORES CONVIDADOS SUSANA RODRIGUES, MAURÍCIO UMANN
/ MODERADOR PEDRO SOARES NEVES
ORADORES CONVIDADOS HÉLDER PACHECO, CLAUDINO
CARDOSO / ORGANIZAÇÃO PROF. ÁLVARO COSTA (TRENMO

TRENMO ENGENHARIA, SÍTIOS E MEMÓRIAS

AS PRAÇAS E AS DUAS
METADES DA MESMA CIDADANIA
– IDAS E VOLTAS PELO RIO

ENGENHARIA), PROF. BORGES GOUVEIA, LILIANA MONTEIRO
(SÍTIOS E MEMÓRIAS)

CLUBE PORTUGUÊS DE CINEMATOGRAFIA – CINECLUBE
DO PORTO

SÉ À RUA
– O CINEMA EM FORMAÇÃO
ASSOCIAÇÃO 10PT, MIGUEL PINHEIRO

CONVOCATÓRIA
ABERTA
2012
DOCUMENTAÇÃO

RIOT FILMS + 10PT – CRIAÇÃO LUSÓFONA

AI MARIA _ VÍDEO

A Riot documentou o projecto ai Maria,
acompanhando a celebração do papel da
mulher lusófona. Pequenos vídeos revelaram
pedaços únicos do quotidiano das mulheres
da cidade em geral e do Centro Histórico em
particular. O formato vídeo/teaser foi uma
constante deste processo. Os vídeos integraram
a performance final de teatro, pensada como
um espectáculo multimédia e interactivo, com
a participação da população local.
COORDENAÇÃO ARTÍSTICA RIOT FILMS / 10PT CRIAÇÃO LUSÓFONA
/ PRODUÇÃO RIOT FILMS / REALIZAÇÃO LEANDRO SILVA / EDIÇÃO
LEE FUZETA

OLHA LÁ – DUAS DE LETRA
– “VAMOS COMER A‑GOSTINHO”
A proposta que nos reúne é a de enaltecer as
boas práticas do canibalismo cultural. A ideia
não é reproduzir mas absorver, distinguir
os elementos que nos interessam, que nos
melhoram e devolver o resto. É essa a revolução
maior que urge fazer dentro de cada um.
O prato proposto para esta refeição foi o
Professor portuense Luso‑Brasileiro Agostinho
da Silva. Esta conversa colocou um convite à
reflexão sobre a vida, o povo e a arte no espaço
de uma mesma língua.

RENATA PORTAS, DANIEL MOREIRA

Num espaço do Centro Histórico do Porto,
sob o pretexto de um café, deu‑se início a
um projecto, porque não? É neste espírito de
descontracção, de “conversa entre amigos”,
de descoberta de novas ideias, que foi
questionada a forma como todas as dimensões
do nosso Viver têm sempre algum impacto
no espaço onde habitamos, trabalhamos,
circulamos, no limite na Cidade. A temática foi
as viagens no rio e do rio para o mundo.
ORADORES CONVIDADOS FRANCISCO SPRATLEY FERREIRA,
MATOS FERNANDES / ORGANIZAÇÃO PROF. ÁLVARO COSTA
(TRENMO ENGENHARIA), PROF. BORGES GOUVEIA, LILIANA
MONTEIRO (SÍTIOS E MEMÓRIAS)

BARTLEBY NA CASA DA
MARIQUINHAS

Uma conversa com quatro convidados
que falaram das suas experiências de
desenvolvimento de actividades de formação
através do Cinema, no contexto do Centro
Histórico do Porto. Deste encontro
pretendeu‑se uma conversa concreta sobre
estratégias de acção e apresentação de casos e
resultados.
ORADORES CONVIDADOS FERNANDO SARAIVA (ANILUPA), JOSÉ
ANTÓNIO CUNHA (CINECLUBE DO PORTO), JOSÉ MIGUEL RIBEIRO
(CASA DA ANIMAÇÃO), NUNO SANTOS (ANIMAR), RODRIGO
FRANCISCO (CINECLUBE DE VISEU)

O título é raptado da obra de Herman Melville,
Bartlebly, o escriturário que se recusava a
escrever. Num mundo dominado pelos média,
e pela atracção da imagem, este projecto
resgata a escrita como ferramenta: de registo,
de crítica e de ficção. Bartleby, na casa da
Mariquinhas é um diário de bordo, sobre o
projecto Poesias Sonoras e Fado em Tempo
Real, que durante dois meses acompanhou
o Coro, a Oficina de Escrita e os concertos
de Fado.
CONCEPÇÃO E ESCRITA RENATA PORTAS / ILUSTRAÇÃO E
FOTOGRAFIA DANIEL MOREIRA / PRODUÇÃO EXECUTIVA
CÂNDIDA SILVA
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ANA MIRIAM, DAVID DOUTEL

YUGA HATTA

PERCURSO DA MEMÓRIA

A SOPA DOS CONTOS

EXIBIÇÕES

MIGUEL RODRIGUES

AIRES MÁGICOS

O projecto “Percurso da Memória” documenta
o projecto “Peregrinações”, partindo das
histórias contadas pelos habitantes da freguesia
da Vitória para construir uma narrativa
visual e sonora, onde tempos diferentes
se cruzam num espaço comum. Sobre os
registos fotográficos dos locais evocados, são
desenhados pequenos momentos animados,
esboçados e simplificados, voláteis como a
memória. A esta componente visual, acresce o
registo sonoro do percurso, que complementa
o objecto final, conferindo‑lhe um tempo
presente.
REALIZAÇÃO ANA MIRIAM & DAVID DOUTEL / FOTOGRAFIA ANA
MIRIAM / ANIMAÇÃO DAVID DOUTEL / SONOPLASTIA PEDRO

Livro com as vivências dos habitantes do
centro histórico, onde as várias histórias reais
recolhidas, se fundiram numa só narrativa
ficcionada. Junto dos projectos Síncope e
Peregrinações, que se desenvolvem com os
moradores da Sé e da Vitória respectivamente,
foram recolhidas as histórias de vida, as
reflexões sobre a cidade, a vizinhança e até
sobre o impacto dos próprios projectos das
Manobras. Espera‑se que o livro seja um
espelho da consciência e da identidade dos
habitantes do Centro Histórico. Também se
espera que a obra demonstre o impacto que
estes dois projectos tiveram na vida das pessoas
que nele participaram.

O registo sonoro e visual de Buenos Aires é a
base que inspira este projecto. Captações livres
e aleatórias em busca do surrealismo mágico
da América Latina. Voam peixes nas ruas da
cidade. A história de uma rã num aquário no
jardim botânico japonês. Comboios deslizam
nas nuvens rasgando os céus. Montanhas,
planícies e rios misturam‑se num só cosmos.
Vendedores de fruta dançam o tango.
Realidades simultâneas…
www.vimeo.com/19729236

É a forma de como nos lembramos dos
acontecimentos e não necessariamente a forma
em como aconteceram que é um elemento
transformador da nossa realidade individual.
O projecto articula‑se a partir de uma série de
retratos videográficos – Retratos em
Manobras – onde um conjunto de pessoas
intervenientes no projecto a “Lenda de
Miragaia” fala sobre as suas memórias,
impressões e experiência emocional em relação
à sua participação ou ao seu encontro com o
projecto. O objecto final do projecto constitui
um conjunto de minifilmes onde se joga com
as convenções do retrato fotográfico
transpostas para o formato vídeo.

JOANA PROVIDÊNCIA / DIRECÇÃO TÉCNICA PEDRO VIEIRA DE
E ADEREÇOS MANUELA FERREIRA, SUSETE REBELO / DIRECÇÃO
DE PERCUSSÃO TIAGO SOARES / PRODUÇÃO GLÓRIA CHEIO,
PEDRO APARÍCIO / COMUNICAÇÃO GABRIELA POÇAS, DANIELA
FERREIRA / APOIO À PRODUÇÃO ACE / TEATRO DO BOLHÃO /
APOIO INSTITUCIONAL DA ACE TEATRO DO BOLHÃO GOVERNO DE
PORTUGAL – SEC, DGARTES / APOIOS INSTITUCIONAIS DA ACE
ESCOLA DE ARTES POPH/QREN / APOIOS EMPRESARIAIS PARA
AS DUAS ENTIDADES (ACE ESCOLA DE ARTES E ACE TEATRO DO
BOLHÃO) NAN, VICRI, UPGRADE

INÊS OLIVEIRA

ATAÚDE

ARTISTA YUGA HATTA / ASSISTENTE JOANA AMOROSO

RETRATOS EM MANOBRAS

DIRECÇÃO ARTÍSTICA PAULINA ALMEIDA, ANTÓNIO JÚLIO,
CARVALHO / DIRECÇÃO PLÁSTICA – CENOGRAFIA, FIGURINOS

PESTANA

COLÖNIA / JOANA MACHADO, JOÃO CRUZ

“À praça! À praça!” projecta‑se como um
evento multidisciplinar de rua, envolvendo 90
alunos dos cursos de Interpretação, Cenografia,
Figurinos e Adereços e Luz e Som. Trata‑se de
um espectáculo que cruza as múltiplas técnicas
e linguagens cénicas próprias das intervenções
em espaços não convencionais e que configura
a criação de um cortejo deambulatório
culminando numa festa na Praça Carlos
Alberto. Celebram‑se episódios paradigmáticos
da história da praça, desde o discurso do
General Humberto Delgado, passando pelo
frenesim cultural, ideológico e intelectual de
que foi palco o Café Luso. De festa e revolução,
como o Porto exige sempre!

CÃO DANADO – MARTA FREITAS, NUNO M. CARDOSO

SOFIA BEGONHA, MILA DORES

CASSANDRA PROJECTO
– ASSALTO À RÁDIO

FRUIT DE LA PASSION

Um ataque a uma rádio! Uma tomada de
assalto de uma frequência de rádio para
transmissão em directo de uma previsão
do futuro de Portugal. A voz de Cassandra,
profetisa mítica. Autores portugueses escrevem
monólogos sobre Portugal, país que atravessa
uma crise financeira que afecta todas as outras
áreas, cultural, social, económica, política,…
Intérpretes expressam através da sua voz
estados de espírito diferentes, visões díspares
de uma cultura do mais antigo estado‑nação
europeu. Uma voz sobre Portugal numa
atitude construtiva e criativa sobre Portugal
e para Portugal! – Pensar português! Fazer
português! Investir Portugal!
DIRECÇÃO E CONCEITO NUNO M. CARDOSO / AUTORIA MARTA

BAILARINA E COREOGRAFIA SOFIA BEGONHA / CANTORA,
COMPOSIÇÃO MUSICAL E INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA “HOCKET”
DA AUTORIA DE MEREDITH MONK MILA DORES

FREITAS / PRODUÇÃO PEDRO BARBOSA / COORDENAÇÃO RÁDIO

JOÃO PAMPLONA

MARISA FERREIRA / APOIO LOGÍSTICO RÁDIO MANOBRAS / APOIO

HANGOVER

INSTITUCIONAL SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA/DGARTES

IGOR DIMITRI

Projecto artístico criado a partir de um corpo e
de uma voz, estreado no Manobras. Dueto que
reflecte a cumplicidade das autoras e a paixão
que nutrem pelo centro histórico da cidade do
Porto. Trata‑se de uma reflexão contemporânea
sobre sentidos, sentimentos, transferência de
emoções e sensações que acontecem quando se
olha para a história da cidade escrita nos seus
monumentos, nas suas ruas, nas suas
paisagens… a partir daí o corpo manobra a voz,
a voz manobra o corpo – dois solos
encontram‑se num e formam um dueto.

VITÓRIA, MEU BAIRRO
NEFUP NÚCLEO DE ETNOGRAFIA, FOLCLORE DA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CAPTAÇÃO E MANIPULAÇÃO VÍDEO MIGUEL RODRIGUES / MÚSICA
ZUKI (ELECTRÓNICA E RECOLHA DE SONS), PAULO LEMOS
(GUITARRA PORTUGUESA E ELECTRÓNICA) / PRODUÇÃO NUVEM

FIGURAS TÍPICAS

VOADORA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

ACE, ESCOLA DE ARTES

À PRAÇA! À PRAÇA!
Questionar pessoas sobre os locais, a herança,
a utilização do espaço, o estado deste, os
vizinhos e as comunidades locais. Levantar
um conjunto de temáticas com alusão ao
despovoamento, ao abandono, ao vazio.
Procuram‑se oportunidades alternativas e
vontade de criar. O processo teve início como
um conjunto de entrevistas da zona da Vitória
– entrar em suas casas, filmá‑las no seu meio
– para construir um registo vídeo e texto
que traça um mapa do que foi a Vitória em
contraste com o que actualmente é.

Solo de dança‑teatro que se estreou nos Dias
de Manobras. Este projecto concentra‑se na
questão da morte como processo de abandono
e reconquista de si mesmo, reflectindo sobre
a criação de mitos pessoais e universais e da
sua ruptura. Aborda‑se o tema da morte e
renascimento partindo dos nossos próprios
despejos. A ideia de encarnação, metamorfose
e transformação atravessa o espectáculo,
tingindo‑o de um certo burlesco, um certo
humor, mas simultaneamente de carácter
humanizado.
CONCEITO E INTERPRETAÇÃO INÊS OLIVEIRA / APOIO À DIRECÇÃO
FÉLIX LOZANO / CENOGRAFIA E ADEREÇOS JONAS RIBEIRO /
APOIO CIRCOLANDO, SOU-MOVIMENTO E ARTE

Uma intervenção teatral que recria figuras e
locais típicos de um Porto antigo. As lavadeiras,
de trouxa à cabeça, avental e socos, trabalhando
de manhã até ao pôr do Sol, debruçadas nos
tanques existentes pela cidade. O cego, tocando
o seu instrumento enquanto recolhia esmolas e
vendia os folhetos com as quadras que cantava.
As bisbilhoteiras, na rua ou à janela,
conversam sobre a vida dos outros, acabando
em discussão. A taberna, lugar de convívio, de
conversas, de jogo e de bebedeiras em que se
afogam mágoas.

Três estranhos acordam num espaço fechado
desprovido de conforto e aparentemente, sem
qualquer saída. Além de não se conhecerem,
sofrem de um mal comum – uma ressaca.
Interrogam se conseguem suportar o seu
mal comum e as suas diferenças e aliarem‑se
para ultrapassar a ressaca, encontrando assim
uma saída do estado em que se encontram.
“Hangover” é uma performance quase livre
de diálogo com um humor doloroso de
diversificada leitura. Hangover, hang‑over, over.
CONCEITO E DRAMATURGIA KRISTIAN WINTHER, JOÃO PAMPLONA,
MADS SJØGÅRD PETTERSON / INTÉRPRETES JOÃO PAMPLONA,
JOSÉ EDUARDO SILVA, MARTINHO SILVA / PRODUÇÃO CRISTIANA
GASPAR / CENOGRAFIA ANDREIA LEANDRO / MAQUINARIA

REALIZAÇÃO IGOR DIMITRI / ACTOR E PROTAGONISTA

FILIPE SILVA / APOIO HOLMES PLACE – AVEIRO, BACKGROUND

REPRESENTANTE DA FREGUESIA DA VITÓRIA SR. VILELA

– SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO, CONSTRUÇÕES
LITOSFERA, TNSJ, TEATRO DO FRIO

CONCEPÇÃO, EDIÇÃO E REALIZAÇÃO COLÖNIA / JOANA MACHADO,
JOÃO CRUZ
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CAPICUA (ANA MATOS), GRAV3 (PEDRO GERALDES),
GHUNA X (PEDRO AUGUSTO)

LAVADOURO
O Porto, enquanto cidade, tem a sua relação
com a água marcada no nome e na geografia,
definindo‑se na fronteira com o rio e com
o mar, como um cais. A água constitui a seiva
da sua identidade ribeirinha e marítima, mas
também um elemento fluido que ensopa o seu
quotidiano doméstico, o espaço público e a sua
dimensão cenográfica. Este projecto pretende
louvar essa relação activa, sublinhando que
o Porto não é apenas um porto à beira‑água,
mas que esta sai da geografia para o
quotidiano. Sons da cidade e da água,
musicados com guitarra, teclados e
sintetizadores, fazem uma cama para os textos,
dizeres e poemas que, declamados, celebram a
cidade “aquática” pela palavra e pela toponímia.

COMPANHIA AO VENTO, VENTOS E TEMPESTADES

RADAR 360º

TERRA NA BOCA

PEDRO PESTANA, INÊS GREGÓRIO

PEDRO VIANA, SÉRGIO HENRIQUE

LIMITES

O MUNDO AO CONTRÁRIO

RELICÁRIO

TREN GO! SOUND SYSTEM
+ SLIDE JANE

VIOLA BRAGUESA E
PERCUSSÕES MEDITERRÂNICAS

Tren Go! Sound System é uma one‑man‑band
que explora terrenos psicadélicos
monocórdicos e repetitivos. Penetrando nos
meandros do blues, do rock e do dub com
passagens pelo noise, drone e ambient onde os
feedbacks de guitarra se tornam o seu fio
condutor. Gosta de comboios, apeadeiros,
viagens e muita paisagem. Munido de uma
guitarra e de um arsenal de pedais de efeitos
cria camadas com a gravação de loops em
tempo real levando o espectador a fazer
percursos internos. Slide Jane revive a tradição
esquecida das luzes líquidas, muito em voga
nos idos ‘60 e ‘70. As bolhas, manchas e
degradações de cor andam algures entre o
orgânico e o espacial.

A paixão pela tradição instrumental portuguesa
levou Pedro Viana a criar um reportório
original para viola braguesa. Sérgio Henrique
juntou‑lhe um toque mediterrânico,
recorrendo a instrumentos de percussão como
o Riq, o Tar e o Udu. A sonoridade do duo é
fortemente inspirada pela música tradicional,
mas sempre com uma abordagem moderna e
inovadora Esta actuação teve como convidado
Nuno Silva, no santur e alaúde.
www.youtube.com/watch?v=19aZ2Vybkd0

Limites é uma performance de dança
contemporânea, composta por dois momentos:
dois solos em simultâneo em dois locais
distintos convergem para um dueto. Cada solo é
uma exploração pessoal do tema Limites, sejam
afectivos, físicos, científicos ou resultantes de
um imaginário. Depois, o encontro. E aí, neste
espaço/tempo de ser, surge a performance
conjunta, criada a partir da soma das diferentes
partes, em dinâmica/relação. Pedro Carvalho
trabalha o movimento a partir da espera,
do movimento que surge do tempo. Teresa
Santos mergulha nos limites do processo de
autodescoberta.
www.ventosetempestades.tumblr.com
CRIAÇÃO/INTERPRETAÇÃO PEDRO CARVALHO, TERESA SANTOS
(COMPANHIA AO VENTO) / PRODUÇÃO VENTOS E TEMPESTADES –

VOZ CAPICUA / GUITARRA GRAV3 / SINTETIZADORES GHUNA X /

ASSOCIAÇÃO CULTURAL / APOIO LOGÍSTICO CENTRO MUNICIPAL

CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO CAPICUA, GRAV3, GHUNA X

DE JUVENTUDE DE VILA DO CONDE

Este Projecto leva ao público a Dança vertical
ou Voltige, uma técnica que deriva da fusão da
escalada e da linguagem circense dos aéreos.
Uma intervenção que vive da relação directa
entre o intérprete criador, a arquitectura e
o quotidiano, valorizando e destacando o
património da cidade. O Lugar Comum das
Coisas Simples inverte‑se e surge‑nos um
mundo ao contrário… Um Homem suspenso
numa parede observa o que o rodeia… e
simultaneamente é observado. O corpo
reconfigura‑se, encontra novas formas de se
sentar, ler, andar, beber, respirar, tocar, sentir…
e… respirar!

Relicário é um animal que pertence a uma
espécie em vias de extinção chamada “teatro”.
Consiste num monólogo que não é um
monólogo a propósito de uma narrativa
individual que não é individual. Foi escrita em
2012, e não em 1512, e faz gala em o mostrar.
Afinal, se na nossa vida falamos do tempo,
do futebol e das celebridades, ao menos que no
teatro possamos falar da nossa vida. Monólogo
– Discurso em que uma personagem se
esconde falando de si própria. É por isso que
o Relicário é um diálogo. Relicário – Espaço
que serve para guardar os objectos inúteis que
acreditamos que um dia nos irão salvar.

DIRECÇÃO ARTÍSTICA, INTERPRETAÇÃO E SONOPLASTIA ANTÓNIO

INTERPRETAÇÃO ANTÓNIO ALVES VIEIRA / AUTORIA JORGE

OLIVEIRA / PLASTICIDADE E FIGURINOS JULIETA RODRIGUES /

PALINHOS / ENCENAÇÃO LUCIANO AMARELO / APOIO NA

TÉCNICO DE MONTAGENS VERTICAIS PEDRO PACHECO

COMUNICAÇÃO/DESIGN GRÁFICO VISUAL KITCHEN / APOIO NO

TÂNIA DINIS, XANA MIRANDA

FIGURINO ANDRÉ GANDRA / APOIO LOGÍSTICO ZOORB
GUITARRA, EFEITOS PEDRO PESTANA / PROJECÇÃO DE SLIDES

XATA POESIA TEATRAL
– XATA BIATURA

E RETROPROJECÇÃO INÊS GREGÓRIO / APOIO LOVERS &

PORTA 27
ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SÃO NICOLAU

A LENDA DE PEDRO PEDROSSEM
A Associação Social e Cultural de São Nicolau
apresentou uma peça de teatro direccionada
para o público infanto‑juvenil e dedicada à
lenda de Pedro Pedrossem, figura marcante da
vida social e comercial da cidade do Porto no
século XVIII e que terá nascido na Casa‑Torre
onde funciona o edifício‑sede desta Instituição.

LAFONTANA

PROCURA‑SE DETECTIVE

LOLLYPOPS, A GIANT FERNA

DAVID ARANTES, CÉSAR RODRIGUES

STURQEN

MAMULENGO – TEATRO POPULAR
DE BONECOS

ASTRO FINGIDO

Mamulengo é uma peça com fantoches de
luva, que conta com personagens de
identificação popular e do imaginário social
nas suas histórias, como o malandro João
Redondo, o herói Benedito, o Diabo, a Cobra,
a Morte, o Soldado e mais um leque de outras
simpáticas (e não tão simpáticas) criaturas.
A sua estrutura assemelha‑se ao teatro Dom
Roberto, uma forma de teatro popular
português muito comum até meados do século
XX, que proliferava no meio urbano, com
muita aceitação junto aos mais diversos
grupos etários.

Espectáculo de Teatro Físico. Trata‑se de uma
comédia visual sobre uma mulher com um
peculiar interesse nos seus vizinhos, uma
estranha relação com o seu televisor e um
desejo secreto pelo entregador de pizzas.
Enquanto observa e regista o que fazem os
vizinhos, ela vê televisão, ganha concursos,
perde peso e apaixona‑se.

CRIAÇÃO ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SÃO NICOLAU /
INTÉRPRETES UTENTES DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE
SÃO NICOLAU

UM DIA COM ELA

Ele é o mestre do submundo. O pai de todas
as vilanias. O criador de todos os males.
Quando descobre que algo terrível está a
contaminar o mundo dos vivos e não é ele…
tenham medo… muito medo! Alguém vai ser
apanhado, responsabilizado e punido pela
criação dessa horrenda doença chamada Crise
e não vai ser nada bonito! Qual a melhor forma
de Lúcifer encontrar o culpado? Contratar
um detective, pois claro! Um que lhe traga
nomes, que lhe traga culpados e que lhe traga…
chocolates! É este o ponto de partida para uma
peça que promete tratar com boa disposição
questões da actualidade.
ENCENAÇÃO INÊS LUA / INTERPRETAÇÃO CATARINA RIBEIRO
SANTOS, CRISTÓVÃO CARVALHEIRO, IVO LUZ, TIAGO LOURENÇO
/ APOIO RESTAURANTE SAI CÃO, GRÁFICA RAUL MANUEL DE

ACTOR MARIONETISTA MARCELO LAFONTANA / TÉCNICO DE APOIO

STURQEN é um projecto musical que vive
de frequências fortes. STURQEN são duas
pessoas que exploram as possibilidades
de máquinas analógicas e que a partir
delas desenvolvem composições difíceis
de classificar. É música que varia entre um
pós‑industrial mecânico e paisagens mais
lentas onde a improvisação não deixa espaço
à monotonia. É música caracterizada por
intensidades fortes e altamente físicas,
qualidades que se revelam na sua plenitude
quando são experienciadas em formato
concerto, ao vivo, num misto de improvisação
e anarquia sonora.

ENCENAÇÃO JOHN MOWAT / INTERPRETAÇÃO ÂNGELA MARQUES
/ ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO E COREOGRAFIA ANDREA
GABILONDO / SONOPLASTIA E OPERAÇÃO TÉCNICA CARLOS
ADOLFO / ESPAÇO CÉNICO E FIGURINOS SANDRA NEVES /

Projecto que procura explorar novas
vertentes da poesia. O XaTa Biatura é um
espectáculo que viaja numa carrinha Renault
4l distribuindo panfletos e poesias até
chegar às Praças de Manobras. Chegando à
Praça, o XaTa monta o cenário que envolve
o carro e apresenta momentos de prosa
poética, onde se fala de figuras típicas do
Porto das respectivas praças assim como de
poetas populares portuenses, travalínguas,
música e actualidades. O XaTa é uma peça
desconcertante e provocatória, com textos do
poeta/escritor Pedro Bastos, entre outros.
www.facebook.com/xata.poesiateatral
CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO TÂNIA DINIS, XANA MIRANDA /
TEXTOS DE SABEDORIA POPULAR E POETAS POPULARES PEDRO
BASTOS E OUTROS / APOIO PRODUÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURAL –
TENDA DE SAIAS

DIRECÇÃO ARTÍSTICA FERNANDO MOREIRA, ÂNGELA MARQUES /
APOIO LA MARMITA, TEATRO DA VILARINHA/PÉ DE VENTO, TEATRO
ART’IMAGEM, JANGADA TEATRO

SOUSA, LDA

SÍLVIA FAGUNDES / APOIO CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

116

117

INSTALAÇÕES

METROQUADRADO

ANDRÉ CASTRO VASCONCELOS

BAM’BORA PÓ PORTO

LINHAS

PROCESSOS

DOSE – NUNO PIMENTA, RICARDO LEAL

VÍTOR RAMALHÃO

O ANFITRIÃO

ANDAIME

“O Anfitrião” é um dispositivo urbano que
promove a dissipação da fronteira entre palco e
plateia, fomentando uma inusitada
proximidade entre espectadores e actores.
A instalação foi assim concebida como um
“anfitrião” que acolhe e que entretém – alusão
ao mitológico Amphitryon de Molière.
O objecto e o seu contexto deverão portanto
acolher tanto performances, colaborações e
actividades como o teatro do quotidiano
urbano, convidando a comunidade local ao seu
usufruto. A recombinação dos elementos
construtivos escolhidos subverte o carácter de
exclusão que estes normalmente evocam.
Separadores de vias automóvel e redes
assumem aqui um papel central no encontro
entre indivíduos e abandonam a carga
pejorativa que carregam. É proposta uma
reinterpretação da “mesa”, tema organizador
do Síncope (projecto âncora da Praça Sé),
accionando um microdomínio público.

AUTORIA NUNO PIMENTA, RICARDO LEAL / COLABORAÇÃO
MIGUEL TAVARES / PARCERIA, APOIO LOGÍSTICO SPRAL – SOC. DE
PRÉ-ESFORÇADOS DE AVEIRO / PARCERIA ACÚSTICA F.E.S.

O projecto de sinalética inspirou‑se no espírito
de participação fomentado pelo Manobras
no Porto. Todos puderam cooperar nesta
instalação oferecendo a sua imaginação
e criatividade às peças, ou até mesmo
complementando a informação. Silhuetas de
mãos indicavam direcções onde decorriam
actividades, enquanto que fitas, com padrões
derivados da azulejaria portuense e indicadores
de local sinalizam os mesmos.

SURICATA DESIGN STUDIO

Uma instalação de conjuntos de linhas feitas
com corda sob uma malha em corrente
metálica. O desenho criado com estas linhas
foi suspenso sobre a plateia do palco do
Passeio das Virtudes. Em conjunto com os
intervenientes do projecto Da minha Janela
Vê‑se o Rio, foram disseminadas intervenções
pontuais nas imediações do mesmo local
para integrar a cenografia do espectáculo na
envolvente.

CANTIL

AUTORIA ANDRÉ VASCONCELOS / COLABORAÇÃO ANTÓNIO

DIRECTOR EXECUTIVO NUNO RIBAS AMADO / COORDENADOR
EQUIPA DE DESIGN BERNARDO SOARES PORTUGAL / ESTAGIÁRIOS
ANA CATARINA RODRIGUES, TIAGO MIGUEL MACHADO / DIRECTOR
CRIATIVO SÉRGIO MIGUEL MAGALHÃES / DIRECTOR MÉDIA
SUSANA SOARES SARAIVA

Recuperando a imagem e os gestos associados
aos antigos fontanários e bebedouros da
cidade, dois novos bebedouros distribuídos
pela Vitória, saciam e abençoam quem passa.
A instalação “Cantil” surge em articulação com
o projecto de envolvimento Peregrinações,
assinalando pontos da itinerância percorrida
por esta peça de teatro naVitória. No Miradouro
da Vitória são entregues cantis para
acompanhar a viagem; um dos bedouros
oferece de novo água à cidade, enquanto
noutro florescem violetas a regar por estes
peregrinos temporários. Estas instalações
recuperam a imagem dos antigos bebedouros,
instalados na zona histórica do Porto.

ILDEFONSO, NUNO PEREIRA, RUI SANTOS, EVER ARRIETA

FAHR 021.3

REFLEXO * OXELFER

Andaime designa uma estrutura montada para
dar acesso a algum lugar, sendo reutilizável
obra após obra, deslocando‑se no espaço e
no tempo. Este é um ciclo de performances
que parte da constatação da ausência de um
reconhecimento da performance enquanto
manifestação artística interdisciplinar
pela sociedade em geral e da exploração da
existência de uma conjuntura comum no
meio do associativismo portuense. Esses
colectivos, outrora detentores da função
dinamizadora da cidade, encontram‑se hoje
sem futuro garantido. Procura‑se estimular
a contaminação entre agentes de diferentes
circuitos, como resposta a necessidades
comuns: informar, debater, experienciar e
intervir. Camuflado em colectividades do
Centro Histórico do Porto, para além da
componente de criação artística, andaime
irá constituir um levantamento de espaços,
narrativas populares e contextos sociais. Por
sua vez, as colectividades acompanham e
integram o processo criativo das performances
concebidas para o seu contexto. Este será o
momento propício para o encontro de públicos
diversos e para o cruzamento entre o sentido
comunitário característico às Associações e o
da cena artística da cidade do Porto.
DIRECÇÃO CRIATIVA E PRODUÇÃO VÍTOR RAMALHÃO /
PERFORMERS ANDRÉ UERBA, CATARINA MIRANDA, DINIS

Uma película espelhada funciona como um
parasita que se aloja ao longo de Miragaia.
A dualidade sombra/reflexo, enquanto
projecções analógicas e complementos da
luz, e o olhar “fatal” sobre Gaia, despoletado
pela lenda de Miragaia e revivendo a realidade
deste local mítico, resumem a intenção geral
da “REFLEXO * OXELFER”. Sem danificar o
património existente, a instalação propaga‑se
pelo edificado de Miragaia apropriando‑se
do mobiliário urbano existente e grades
das varandas privadas. As películas geram
novas janelas de luz, reflexo e movimento,
provocando os sentidos do observador em
diversos fotogramas, ao longo do seu percurso.

MACHADO, VÍTOR RAMALHÃO / CONFERENCISTAS JOÃO TEIXEIRA
LOPES, VERA SANTOS, PAULO VASQUES / COMISSARIADO DA
PUBLICAÇÃO LUÍS ALBUQUERQUE PINHO, LUÍS NUNES, VALDÍVIA
TOLENTINO / DESIGN DE COMUNICAÇÃO FILIPA DE ARAÚJO /
FOTOGRAFIA CARLOS AZEREDO MESQUITA / VÍDEO MARIAN
BALKO

DANIELA PARRA, ANA PALMA SILVA

ICOMOS PORTUGAL, COM PACT‑CEAU‑FAUP

CACHORROS QUENTES
– EDITORA AMBULANTE

JANELAS COM TINTA, TÊM MUITO
+ PINTA!

“Cachorros Quentes” é uma editora ambulante
de publicações espontâneas. Esta editora
desloca‑se pelo centro histórico do Porto num
carro de cachorros quentes, que em vez de
vender os esperados pães com salsicha, serve
de espaço de trabalho e de ponto de venda de
outro tipo de alimento. As publicações
referem‑se a histórias antigas, manifestos
pessoais, mitos urbanos, boatos credíveis e
registos do diz‑que‑disse sobre a cidade,
e podem vir com ilustrações e outros recheios,
ou simples. A venda destas publicações não é
feita em dinheiro, mas paga com uma nova
história. Instruções para adquirir publicações
e base de dados, aqui:
www.cachorrosquenteseditora.info

APOIO MATERIAL DE PUBLICIDADE GRÁFICO (CARTAZ‑FLYER)
GRÁFICA QUALQUER IDEIA

ANA NEVES, PATRÍCIA GERALDES

FANTASMAS
Um cruzamento com o Teatro de Sombras do
projecto A Lenda de Miragaia. Este projecto
interviu nas fachadas de alguns edifícios e nos
muros dos arcos de miragaia, cobrindo‑os com
papel de parede vintage, com imagens que
partem do imaginário das pessoas que vivem
em Miragaia. A comunidade foi chamada a
participar na elaboração das silhuetas,
retratando a vida dos habitantes, como se as
paredes se tornassem transparentes e
deixassem ver o que se passa no seu interior.
Criaram‑se projecções de situações que
poderiam ocorrer no interior do edifício, se
habitado. Os Fantasmas trazem à reflexão os
mitos criados pelas casas abandonadas. São
estes Fantasmas os habitantes e os legítimos
proprietários destes edifícios de outrora.

Só conservando as belas e tão variadas janelas
da nossa cidade poderemos assegurar a
autenticidade e identidade do Centro Histórico.
Esse é o objectivo desta oficina de conservação
e pintura de janelas de madeira. Dirigida aos
habitantes do Centro Histórico e a estudantes
dos cursos de Arquitectura e Engenharia Civil,
a oficina contou com técnicos ICOMOS no
local a acompanhar os trabalhos. Tratou‑se
de uma experiência de intervenção directa
e in loco sobre um edifício carente de
trabalhos de manutenção. Com o apoio de
mestres na arte do tratamento e da pintura
de madeira, contribuiu‑se para a transmissão
de conhecimentos e de boas práticas entre
diferentes gerações e grupos sociais.
AUTORIA ICOMOS PORTUGAL, COM PACT-CEAU-FAUP (GRUPO
PATRIMÓNIO DE ARQUITECTURA DA CIDADE E DO TERRITÓRIO
DO CENTRO DE ESTUDOS DE ARQUITECTURA E URBANISMO DA
FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO)

COORDENAÇÃO, CRIAÇÃO, MONTAGEM HUGO REIS, FILIPA FROIS
ALMEIDA / CRIAÇÃO, MONTAGEM ANTÓNIO RIBEIRO, LUÍS LIMA
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ANA MADUREIRA

JOCLÉCIO AZEVEDO

PAULA GUERRA, FLUP

GUIA‑ME

PORTO 2017

SOU DO PORTO E TRAGO
UM PORTO EM MIM

Este projecto vem na continuidade das
Manobras de 2011, no contexto da Casa
das Brincadeiras, onde Ana Madureira
deixou‑se ser guiada de olhos vendados por
oito habitantes do centro histórico e a partir
daí criou oito mapas‑livros que ilustram a
geografia emocional de cada passeio. Desta vez
abre a experiência ao público em geral. Todos
podem ser guiados. De olhos abertos. Seis
mulheres‑guias guiam uma pessoa pela sua
rua, o seu bairro, a sua praça, a sua casa, por
um roteiro escolhido por si. No final, a pessoa
guiada desenha o seu próprio mapa‑livro.
Guia‑me é um encontro com dois momentos:
um encontro com uma pessoa e um encontro
com a cidade.

CINECLUBE DO PORTO

MAPAS DO CINEMA

Mapas do Cinema, é um projecto de
investigação e divulgação do cinema português
na sua relação específica com a cidade do
Porto. É orientado para um público abrangente
com algum interesse no cinema, incluindo o
público turístico. É elaborado um mapa/guia
que permite que, de forma autónoma ou
guiada, se identifiquem na cidade os locais
relacionados com a história do cinema
português. Onde foi rodado o Aniki Bobó?
Onde era a pensão da Costureirinha da Sé?
Onde foi filmada a Saída dos Operários da
Camisaria Confiança? Onde era o Filmógrafo?

A reclamação do direito à cidade tem marcado
as discussões acerca das vivências nos
quotidianos urbanos. No entanto, raramente se
faz eco concreto desse direito. Com este
projecto, pretendeu‑se tornar possíveis retratos
particulares das diversas cidades que uma
cidade encerra, dando particular ênfase às
representações da cidade pelos jovens
residentes. São estes últimos porventura os
menos ouvidos e os mais invisíveis. Utilizando
o Photovoice, um método que permite a
recolha de dados através da fotografia e da voz,
os participantes foram estimulados a expressar
a sua visão, no sentido literal e figurativo.

Este projecto nasce da vontade de realizar
um evento performativo e prospectivo sobre
o futuro a médio prazo da cidade do Porto.
O processo de criação parte de entrevistas
e conversas com habitantes do Porto, com
representantes de instituições, com videntes,
com pensadores e artistas. O projecto lida
com dados reais, ficcionais ou meramente
especulativos, mas o intuito principal que o
fundamenta é o de poder sugerir um exercício
de reavaliação do presente. Um exercício que
possa permitir pensar que papéis estarão
os habitantes da cidade dispostos a assumir
na construção de novos horizontes para a
acção e para a vida em conjunto. O projecto
concretiza‑se através da colagem de elementos
visuais e sonoros numa acção performativa.
“2017 (MMXVII, dois mil e dezassete) será o
2017.o ano da Era Comum. Será um ano vulgar
que começa num domingo. Será o 17.o ano
do terceiro milénio e do século XXI; e o 8.o da
década de 2010.” (fonte: wikipédia).
CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO JOCLÉCIO AZEVEDO /
AGRADECIMENTOS ISABEL BARROS, GABRIELA CASELLA, JORGE
MARTINS, PAULO SOUSA PINTO, ALVINA ROSA, ISABEL PEIXOTO,
CARLOS DANIEL BARROS, JOSÉ CAPELA, MÁRIO MOUTINHO,
PAULA SANTOS, VANI, MANUELA E LILIANA / APOIO PRODUÇÃO
CONTENTOR / GESTÃO FINANCEIRA A CIRCULAR – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

DEMO – DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
MULTIDISCIPLINAR E ORGÂNICO

STAR DUST

“O nitrogénio do nosso ADN, o cálcio dos nos‑
sos dentes, o ferro do nosso sangue e o carbono
das nossas tartes de maçã, foram produzi‑
dos no interior de estrelas em colapso. Somos
todos feitos de material estelar.” Carl Sagan
Star Dust intervém no espaço público através
da instalação de uma plataforma performativa
que surpreende os cidadãos, através de uma
interacção inesperada que oferece uma
interrupção positiva na rotina quotidiana. No
Passeio das Virtudes, sobre um expositor de
madeira foram colocados auscultadores. Foram
estabelecidas comunicações que fizeram dos
participantes, também eles, em performers a
partir da premissa “enjoy life”. Estabeleceu‑se
deste modo uma relação íntima, privada e
simultaneamente pública. www.demo.pt
PERFORMER GIL MAC, CLÁUDIO VIDAL, MARGARIDA CABRAL /
PRODUÇÃO DEMO / APOIO LOGÍSTICO RUC (RÁDIO UNIVERSIDADE
DE COIMBRA)

FLÁVIO RODRIGUES
COORDENADORA PAULA GUERRA / COLABORADORES DANIELA
OLIVEIRA, FILIPA CAVADAS, FRANCISCA MESQUITA, TIAGO TELES

ÚLTIMA PRIMAVERA

SANTOS / APOIO LOGÍSTICO E DE COMUNICAÇÃO INSTITUTO DE
SOCIOLOGIA – UNIVERSIDADE DO PORTO, CENTRO DE ESTUDOS
EM GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (CEGOT),
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO / APOIO
LOGÍSTICO, DE COMUNICAÇÃO, DE PRODUÇÃO MANOBRAS NO
PORTO

A dança e o movimento irrompem ao nascer
do sol numa performance que reúne actores e
bailarinos profissionais com adolescentes da
ribeira‑barredo. O fio unificador desta “última
primavera” focou‑se num período específico: a
manhã na cidade do Porto.
www.flaviorodrigues.info

RICARDO VAZ TRINDADE, MARTA FÉLIX

VAMOS DAR UMA VOLTA
DE CARRO
Nesta viagem performativa, dois intérpretes
conduzem cinco passageiros por um percurso
no centro histórico do Porto. As duas
personagens, Rosa e Sécio, têm a sua Renault
Espace estacionada bem à vista, pertinho das
comodidades gastronómicas de uma casa de
pasto. Assim que encontram um grupo de
transeuntes, convidam‑nos a entrar na viatura.
Foi assim que atrapalharam o trânsito para as
bandas de São Bento.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO RICARDO VAZ TRINDADE, MARTA FÉLIX

PEDRO JORGE PEREIRA, PORTO DE ENCONTROS,
C.3C’S CENTRO PARA O CONSUMO CRÍTICO
E CONSCIENTE

VITÓRIA.COM
Vitória.com consiste num Roteiro único em
torno da temática do comércio de carácter
tradicional e familiar ainda subsistente no
centro histórico, especialmente na zona da
Vitória, integrando ainda algum comércio que
se destaque pelo seu carácter mais alternativo.
O principal objectivo foi dar a conhecer este
valioso património vivo da cidade, lutando por
inverter a marcha inexorável da sua extinção.
O Roteiro busca o tradicional e o inesperado
– a loja do Sr. Luís merceeiro, o tasco
cabo‑verdiano, a loja indiana –, colocando a
multiculturalidade na equação do tradicional.
Vitória.com é um roteiro histórico, cultural,
lúdico, crítico e sobretudo humano. Um grito
de alerta que convidou todos a (re)conhecerem
parte do património do Porto e do sentir
tripeiro.

CONVERSAS

CRISTIANA ROCHA (COORDENAÇÃO),
HÉLDER SOUSA (MODERADOR)

CONVERSAS POLAROID

Em resposta ao desafio da Convocatória
Aberta do Manobras chegaram testemunhos
de quem vive e se inquieta com esta cidade
e a quer debater com outros. Propomos
transportar estas agitações para um ciclo de
três conversas em fim de tarde na esplanada
do Guindalense, para desenhar retratos
instantâneos das mudanças desta cidade e
do seu Centro Histórico. Quer‑se que estas
conversas sejam também acção: de reflexão,
de trabalho e de registo das ideias levantadas
e dos seus trajectos. Organizam‑se pequenos
grupos de conversa à volta da mesa do café e
de um tema, e abre‑se de seguida a conversa
a todas as mesas expondo o cenário que cada
uma construiu. Há assim momento para
trocas mais próximas e focadas de ideias e para
discurso aberto e imprevisível. Lançam‑se as
temáticas de Viver, Habitar, Trabalhar… na
cidade do Porto, através das quais se recorre
aos relatos apresentados ao Manobras.
ANFITRIÕES FASRONDAS – ANA OLIVEIRA, MARIA JOÃO PATO,
ROSINDA CASAIS (CASAS DA RUA), ILVA OTERO – RISOS E
SORRISOS (CONTA-ME UM CONTO), LOURENÇO BALTAZAR
E NUNO PIRES (DOCUMENTÁRIO VIDA MINHA VIDA TUA),
MARIANA TEIXEIRA SANTOS (CEUTA 53.21), PEDRO JORGE
PEREIRA (PORTO “AO NATURAL”) / CONVIDADOS ALEXANDRA
BALONA (ARQUITECTA/CRÍTICA PERFORMANCE), ANA
MALHEIRO (VOLUNTÁRIA FAS RONDAS), HELENA LEÃO (CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO CIRILO), JORGE MAYER (FUNDADOR FAS
RONDAS), LUCIANO AMARELO (DIRECÇÃO TERRA NA BOCA), LUÍS
GUIMARÃES (ARQUITECTO), MAFALDA DEVILLE (COREÓGRAFA),
MARIA JOÃO MOTA (DIRECÇÃO PELE), MARIA PINHEIRO
TORRES (CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CIRILO), RUTE ESTEVES
(RESPONSÁVEL TOUSTOUS), SABINA (VOLUNTÁRIA FAS RONDAS),
TIAGO AZEVEDO FERNANDES (BLOG “A BAIXA DO PORTO”),
RENATA NEVES (ASSISTENTE SOCIAL CAIS), ROGÉRIO NUNO
COSTA (ARTISTA), RUI TINOCO (PSICÓLOGO) / APOIOS NÚCLEO
DE EXPERIMENTAÇÃO COREOGRÁFICA, GUINDALENSE FUTEBOL
CLUBE

DESIGNER DO ROTEIRO MELISSA MOREIRA / CONSULTOR JOSÉ
ALBERTO PINTO
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2. COMO SE TEM
MANOBRADO?

GLOSSÁRIO
Binde! / Bam’bora! / Desalapa! / Oupa!: Interjeições da linguagem popular portuense transcritas na comunicação das Convocatórias Abertas*
lançadas no Manobras no Porto*, incitando a
movimentações colectivas, que rompam estagnações e avancem energicamente para a acção.
CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte: Autoridade gestora do Programa Operacional Regional Norte
(ON2*). A CCDR-N desenhou o Concurso “Sistema de Apoio ao Cluster de Indústrias Criativas – Grandes Eventos”*, avaliou e seleccionou
a Candidatura “Porto 2.0 – Festival da Cidade
em Mudança”*. Uma vez aprovada a Candidatura, a CCDR-N acompanha a sua execução
financeira detalhada, com uma regularidade
por norma mensal, mediante o controlo de
pagamentos de reembolso. A CCDR-N avalia
ainda anualmente a execução global do projecto, através de um relatório onde é reportado:
a descrição geral do programa desenvolvido, a
execução financeira, o cumprimento de indicadores quantitativos, a descrição de acções de
publicitação e evidências da realização das actividades através de registos como áudio-visuais
e escritos.
Fonte: www.ec.europa.eu, consultado a 7 de Fevereiro de 2013.

Centro Histórico do Porto / CHP: Território
eleito pelo Manobras* como contexto desafiador
da criatividade urbana, agindo assim na direcção apontada por políticas de desenvolvimento
regional. O “Estudo Macroeconómico para o
Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias
Criativas na Região do Norte” destaca a cidade
do Porto na liderança regional deste sector económico pela concentração de infra-estruturas
físicas, de agentes criativos e capacidade de projecção internacional. Neste, o centro histórico
apresenta-se como o contexto físico e cultural
favorável à instalação de actividades criativas
numa rede de proximidade.
O Manobras reconheceu no centro histórico do
Porto uma tensão entre o papel de referência
simbólica de uma região e o seu esvaziamento
de pessoas e actividades, onde a procura de uma
resolução poderia redesenhar um campo de
missões interdependentes entre comunidades
residentes, artísticas e académicas da cidade.
A distribuição das acções do Manobras resulta
assim não de zoneamentos administrativos,
mas dos movimentos de aproximação a este
núcleo subconectado com a cidade e das ligações estabelecidas entre este e a cidade.
Fonte: Fundação de Serralves
– “Estudo Macroeconómico para o Desenvolvimento
de um Cluster de Indústrias Criativas na Região do Norte”,
2008.
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Ciclos, 1.o Ciclo, 2.o Ciclo: O Manobras no Porto*
estruturou a sua acção prática em dois grandes
ciclos de trabalho. Cada ciclo foi constituído por
um conjunto de projectos recrutados na cidade,
articulados entre si e desenvolvidos em três
modos – Faina*, Laurear* e Cismar*. O 1.o Ciclo
decorreu entre 2 de Fevereiro de 2011 (Apresentação Pública) e Dezembro de 2011. O 2.o Ciclo
decorre de Janeiro de 2012 a Março de 2013.
Concurso SACIC / “Sistema de Apoio ao Cluster de Indústrias Criativas – Grandes Eventos”:
Concurso aberto em Março de 2009 para atribuição de co-financiamento comunitário a novos
grandes eventos* culturais capazes de promover
e internacionalizar o cluster regional de indústrias criativas*. Este concurso, enquadrado no
Programa Operacional da Região Norte (ON.2*),
é informado pelo “Estudo Macroeconómico para
o Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias
Criativas na Região do Norte”.
A PortoLazer* apresentou, na qualidade de promotor, a Candidatura “Porto 2.0 – Festival da
Cidade em Mudança”* em Agosto de 2009, que
veio a ser aprovada em Março de 2010 e implementada como Manobras no Porto*.
Convocatória Aberta: Chamamento alargado à
cidade para apresentação de propostas de acção
segundo linhas complementares à programação estabelecida previamente pelos projectos da
Convocatória de Envolvimento*, somando-se a
estes no momento de programação intensa, os
Dias de Manobras*. No 1.o Ciclo* convocaram-se propostas para Instalações, Documentários,
Exibições, Conversas e na área da Gastronomia.
No 2.o Ciclo* reformularam-se os desafios para
Instalações, Documentários, Exibições e Conversas e abriu-se a linha Processos. No total dos
dois Ciclos, concretizaram-se 110 propostas.
Convocatória de Envolvimento / 1.a Convocatória: Mobilização de agentes e projectos para
actuarem na missão do Manobras*, angariados entre as forças da cidade num conjunto
manejável e representativo de diversidades de
escalas, áreas de actividade e modelos. O conjunto de propostas seleccionadas (67 nos dois
Ciclos*) estabelecem-se como as manobras de
maior fôlego e persistência, alicerçando um
contexto de trabalho ao qual se associam posteriormente os projectos oriundos da Convocatória Aberta*.
Encontro de Manobristas: Reunião para
balanço colectivo dos dois Ciclos* de Manobras*, realizado nos dias 24 e 25 de Novembro
de 2012 nas instalações da ESAP.
O 1.o dia reuniu a comunidade envolvida no
Manobras para partilha de experiências e
debate de perspectivas futuras, em torno de
seis exercícios mote: Que acções têm mesmo que
continuar? Porquê?; O que correu mal? O que
evitar?; O que precisa de ser financiado? O que é
melhor não financiar?; O que falta dizermos uns

aos outros? Que mensagem assinamos colectivamente?; Como se prossegue com iniciativa? Como
se toma as rédeas a manobras futuras?; Mantemo-nos em contacto? Como vamos sabendo uns dos
outros?. No 2.o dia, a reflexão produzida por
cada grupo foi apresentada em sessão plenária
e aberta à cidade alargada.
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional: Fundo Estrutural que financia a política
regional da Comissão Europeia que, no período de
2007 a 2013, visa reduzir as disparidades económicas, sociais e territoriais existentes entre as regiões
da Europa. A maioria dos fundos destina-se às
regiões cujo produto interno bruto (PIB) per capita
é inferior a 75% da média europeia, a fim de recuperarem o atraso em relação às regiões mais ricas.
A Região Norte de Portugal é abrangida por esta
classificação.
O mapa das regiões europeias na mesma classificação pode ser
consultado aqui: www.ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/
index_pt.htm. Fonte: www.ec.europa.eu/regional_policy, consultado a 7 de Fevereiro de 2013.

Governança: Mecanismo de gestão partilhada
das cidades que se baseia na negociação colectiva e cooperação na implemententação de
acções entre a Administração Pública e a Sociedade Civil, organizada ou não em colectivos formais ou informais (ex.: cidadãos, associações
culturais, universidades, instituições culturais).
Não substituindo os processos e instrumentos
próprios da Governação, contribui antes para a
diversificação dos mecanismos de resposta aos
desafios, crescentemente complexos, da cidade
contemporânea.
Grande Evento: O Concurso “Sistema de Apoio ao
Cluster de Indústrias Criativas* – Grandes Eventos” visou impulsionar as indústrias criativas* da
Região Norte – nomeadamente gerando oportunidades de prestação de serviços, criando e consolidando públicos, afirmando internacionalmente a
Região como produtora de bens e serviços associados a este tipo de indústria – através da realização
de eventos de grandes dimensões, seja pelo envolvimento de um número significativo de intervenientes
relevantes no panorama internacional das indústrias criativas, seja pela atracção de público superior
a 30.000 pessoas na categoria de festivais.
O Manobras no Porto* propôs atingir a escala
pretendida pela continuidade dos processos
de criação, pelo carácter multidimensional das
intervenções e pela ambição de enraizar dinâmicas na cultura da cidade.
Fonte: PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE
– “Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas, Sistema de Apoio ao Cluster de Indústrias Criativas –
Grandes Eventos”, 2009.

Indústrias criativas: Actividades que têm a sua origem na criatividade individual, habilidade e talento
e com potencial de criação de emprego e riqueza,
através da geração e exploração da propriedade
intelectual. Estão organizadas nos subsectores: Artesanato, Arquitectura, Artes Visuais, Artes Performativas, Audiovisual, Design e Joalharia, Música,

Produto Gráfico, Património, Publicidade, Software
de Entretenimento e Educacional.
O Manobras no Porto* participa na iniciativa
política de âmbito regional que estimula o papel
das actividades criativas no desenvolvimento do
Porto e da Região Norte, sendo o seu programa
de financiamento (SACIC*) um dos instrumentos desta política. O contributo do Manobras emana da provocação, antes de mais, de
um contexto rico para a experimentação criativa
que reverta para novos modos de viver a cidade.
Este contexto é alimentado pelo cruzamento
dos valores de um território específico, o do centro histórico do Porto, com as capacidades das
comunidades artísticas e inventivas da cidade.
Fonte: Fundação de Serralves – “Estudo Macroeconómico para
o Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na
Região do Norte”, 2008.

Manobras no Porto / MnP / as manobras: Projecto operacionalizado no terreno no seguimento da Candidatura “Porto 2.0 – Festival da
Cidade em Mudança”*, promovido pela PortoLazer* e delegada a execução em equipa externa
(ver ficha técnica de projecto). O diálogo encetado entre a equipa de Coordenação, Conselho
Consultivo* e equipa de Comunicação central,
detalhou a operacionalização da candidatura no
terreno e, em sequência, reformulou o nome
de projecto para responder melhor ao perfil da
acção que estava a ser desenhado.
Manobristas / Manobreiros / Manos: Todos que
põem mãos à obra no Manobras, instigando, disponibilizando, organizando, criando, registando,
pensando, expondo. Promotores formais; coordenadores, executores e produtores do projecto
no terreno; obervadores atentos e documentadores; entidades facilitadoras ou parceiras; proponentes líderes de projectos; criadores, intérpretes
e oficiantes convidados, mobilizados, autopropostos, regulares ou esporádicos; agitadores e
interferentes tangenciais.
Modos de Acção › Faina e Período Oficinal:
Trabalho continuado no terreno destinado a
interpelar o quotidiano do centro histórico* do
Porto e no qual assentam todas as manobras*.
Toma a forma de auscultações, levantamentos,
mobilizações, programas de formação, oficinas,
interferências estruturadas (...). Este modo de
trabalho acontece com maior intensidade entre
Março e Setembro, período denominado de
Oficinal.
Ver também neste livro, “Campo de Manobras, De fases a
modos de acção”.

Modos de Acção › Laurear e Dias de Manobras:
Momentos de celebração e reconhecimento
colectivo da produção conduzida na Faina*, através da sua apresentação e inscrição no espaço
público da cidade. Os acontecimentos assumem
a forma de performances, concertos, peças de
teatro, sessões de vídeo, conversas, instalações,
refeições, percursos, exposições (...). Estes
momentos pontuam o Período Oficinal*,

ao ritmo de cada projecto, e concentram-se
numa semana de programação intensa de todos
os projectos no final de Setembro – Dias de
Manobras.

de oportunidades para a mudança da atitude colectiva da cidade, tendo como impacto o reforço da
atractividade e competitividade da Região Norte de
Portugal.

Ver também neste livro, “Campo de Manobras,
De fases a modos de acção”.

Fonte: Candidatura ao Concurso “Sistema de apoio ao Cluster
de Indústrias Criativas – Grandes Eventos”, Memória Descritiva, 2009.

Cismar e Período de Balanço: Registo e reflexão do desenrolar dos processos desencadeados
no terreno pelos projectos Manobras*. O Cismar concretiza-se em relatos, análises, imagens, narrativas, ficções; registos fotográficos,
videográficos, escritos, desenhados, gratificados.
Esta acção é contínua a todo o ciclo, e intensifica-se após os Dias de Manobras, num Período de
Balanço retrospectivo. No Balanço do 2.o Ciclo,
e simultaneamente final, teve lugar um Encontro de Manobristas*. Neste momento, são ainda
publicados um arquivo de documentação e a
presente edição, expondo, e revendo, experiências e aprendizagens.
Ver também neste livro, “Campo de Manobras,
De fases a modos de acção”.

ON.2 – O Novo Norte: Programa Operacional
Regional do Norte (2007-2013), de aplicação local
de políticas europeias segundo a estratégia nacional estipulada pelo QREN* e integralmente financiado pelo fundo comunitário FEDER*.
É no âmbito deste programa que é lançado
o Concurso SACIC* para co-financiar grandes novos eventos* culturais para a promoção
das indústrias criativas* regionais. Este concurso disponibilizou, no seu todo, 15 milhões
de euros, que representam cerca de 0,6% do
investimento comunitário no ON.2. A Candidatura “Porto 2.0 – Festival da Cidade em
Mudança”* foi aprovada com um co-financiamento comunitário de cerca de 1,7 milhão de
euros, cabendo ao promotor, PortoLazer*, assegurar a contrapartida nacional de cerca de 0,3
milhões de euros.
Exemplos de outros projectos, e respectivos
promotores, financiados no âmbito do mesmo
concurso e também sediados na cidade do
Porto: “Improvisações/Colaborações” / Fundação de Serralves; “Odisseia” / Teatro Nacional
São João e “Internacionalização dos Agrupamentos Residentes da Casa da Música” / Fundação Casa da Música.
Fonte: www.novonorte.qren.pt/pt/,
consultado a 7 de Fevereiro de 2013.

Porto 2.0 – Festival da Cidade em Mudança
/ Candidatura: Candidatura apresentada pela
PortoLazer* ao Concurso “Sistema de Apoio ao
Cluster de Indústrias Criativas* – Grandes Eventos”* para atribuição de co-financiamento comunitário. Porto 2.0 definiu-se como um grande
evento, que decorre em contínuo durante dois anos,
tendo lugar no Centro Histórico* da cidade do
Porto, integrador de intervenções multidisciplinares
e multiculturais no espaço público, suportado por
uma rede horizontal aberta a diferentes actores da
cidade, que quer funcionar como lugar de criação

PortoLazer, EEM: Empresa municipal que tem por
objectivo fomentar e apoiar actividades lúdicas e
recreativas, físicas e desportivas, bem como de animação cultural, de uma forma regular e contínua.
É entidade promotora do Manobras no Porto*
e beneficiária do seu co-financiamento comunitário obtido através do Concurso SACIC*.
A PortoLazer delegou numa equipa externa
a operacionalização do projecto (ver ficha técnica do projecto). Esta equipa reporta o desenvolvimento do projecto através de reuniões e
contactos entre áreas funcionais – financeira,
comunicação, produção, conteúdos – e submetendo todas as contratações a aprovação em sede
de Conselho de Administração.
Fonte: www.cm-porto.pt/, consultado a 8 de Fevereiro de 2013.

Praças de Manobras: Organização territorial
e programática desenhada no 2.o Ciclo*, que
articula os territórios distintos da Sé, Vitória,
Virtudes e Miragaia, com espaços públicos privilegiados para a negociação entre estes territórios
e a cidade alargada e com projectos Manobras*
dedicados à mobilização local de grupos activos
como proponentes e anfitriões de propostas da
cidade.
Ver também neste livro, “Campo de Manobras,
De espaços a lugares”.

QREN – Quadro de Referência Estratégico
Nacional: Estratégia nacional estipulada pelo
Governo para a aplicação da política comunitária financiada em Portugal no período de 2007 a
2013, e que se implementa via Programas Operacionais, como o Regional do Norte (ON.2*).
Fonte: www.qren.pt/, consultado a 7 de Fevereiro
de 2013.

“Que cidade é esta? Que cidade pode ser esta?”:
Mote síntese da missão do Manobras*, lançado
aos cidadãos do Porto. Indagar, levantar, revelar originalidades, genuinidades e desejos entre
os universos que compõem hoje esta cidade.
Para, a partir deste potencial latente, entrever,
recombinar, ficcionar e arrsicar outros modos de
habitar, produzir e celebrar colectivamente esta
cidade.
Nota: Os asteriscos [*] assinalam outras entradas
do presente glossário.
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A sequência da acção pode ser lida em três
períodos principais: a preparação da candidatura, o detalhe das condições da implementação, e o período de acção Manobras no terreno.
O concurso da CCDRN abriu a 5 de Março de
2009 e encerrou a 10 de Agosto do mesmo ano.
Nestes cinco meses, a Opium desenvolveu o conceito Porto 2.0 e elaborou a candidatura. Os trabalhos implicaram os aspectos conceptuais e
técnicos, bem como uma ronda de contactos com
vista à angariação de um conjunto de potenciais
parceiros disponíveis para aderir ao projecto.
O anúncio dos resultados do concurso
ocorreu a 5 de Março de 2010, um ano após
a sua abertura e sete meses após a entrega da
candidatura. Neste período, a equipa Opium

2009
JAN

manteve activa a preparação da operacionalização do projecto, em termos de montagem de
equipa e da afinação do modelo de gestão, do
modelo de evento, das metodologias, do detalhe de um plano de acção a implementar. Este
esforço manteve-se até à formalização da equipa
de coordenação, que ocorreu entre Setembro
de 2010 e Janeiro de 2011.
A implementação do projecto ocorreu em
dois ciclos independentes, 2011 e 2012. Foi no
início do 1.o Ciclo, durante as primeiras reuniões
do Conselho Consultivo e por iniciativa da coordenação de conteúdos e da comunicação, que
se tomou a decisão de criar um nome específico
para a acção a implementar. Nasce então, em
Fevereiro de 2011, o nome Manobras no Porto.

Cada um dos dois ciclos cumpriu quatro
etapas genéricas, não estanques, sobrepostas em muitos momentos: 1. envolvimento de
oficiantes e concepção de acções, 2. implantação no terreno em forma de trabalho oficinal,
3. momentos de exibição e 4. balanço.
O detalhe destas etapas é debatido mais
adiante, no capítulo “Campo de Manobras”.
Ficou assumido, desde o início do projecto,
que o balanço de 2011 teria como principal
objectivo a calibração do 2.o Ciclo. Já o balanço
de 2012 seria focado na compilação das aprendizagens com vista a acções futuras. O presente
livro contribui para esta meta, em conjunto com
um extenso espólio documental a depositar no
Arquivo Municipal.

Mapa dos locais ocupados pelas
acções Manobras nos anos de 2011 e
2012. Escola de Música de Perosinho,
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto / Design Studio, Fundação de Serralves, Parque da Cidade,
Quinta do Covelo e Casa da Música
encontram-se fora da área abrangida
pelo mapa.

Período de elaboração da Candidatura, pela Opium,
que contacta parceiros para pré-adesão ao projecto.

FEV

MAR

ABR

•

ESPAÇOS FECHADOS

•

ESPAÇOS ABERTOS

Opium monta futura equipa de coordenação para proposta à PLZ + A futura equipa esboça modelos
operativos de festival e de gestão (processo segue até Set. 2010).

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

10
Entrega da candidatura.

5
Abertura do Concurso pela
CCDRN.

OUT

NOV

DEZ

25
Conferência TINAG.

16
1.a entrega de esclarecimentos
à CCDRN.
23
Registo da Marca ‘PORTO 2.0
Festival da Cidade em
Mudança’.

CANDIDATURA

CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

2010

Futura equipa de coordenação detalha modelos,
elabora plano de acção e prepara apresentação do projecto.

JAN

FEV

MAR

18
Apresentação de Modelo de
Festival e Modelo de Gestão à
PortoLazer.

1
2.a entrega de esclarecimentos
à CCDRN.

5
Aprovação da Candidatura pela
CCDRN.

ABR

Período de rondas informais com parceiros pré-aderentes e outros actores da cidade captados + Visitas de reconhecimento ao Cen
Centro Histórico – observação de espaços, contextos, características, actores potenciais a envolver (processo segue até Março 2011)

MAI

JUN

JUL
Concluído o detalhe de Modelos esboçados.

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

24
Opium é contratada para gerir
o projecto.

25
Envio de pacote de informainforma
ção para o futuro Conselho
Consultivo.

2
É apresentado à PLZ draft
de apresentação pública do
projecto.
5
Apresentação aos presidentes
de Junta do Centro Histórico
do Porto (CHP). Nesta altura, o
projecto está agendado para ter
início em Dezembro.

CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO (CONT.)
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2011

JAN

Ronda de cerca de 20 reuniões individuais com os
proponentes de propostas seleccionadas. Foram
calibradas as propostas, apresentado o conjunto
global da programação e definidos os primeiros
passos de arranque, incluindo o processo de contratação, que arrancou com prioridade aos projectos com início mais cedo ou com necessidades
financeiras imediatas.
Apoio à implementação de projectos no terreno
(contactos, espaços, envolvimentos).

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

2
Apresentação pública do projecto Porto 2.0, no Hardclub.

1
Lançamento oficial da Convocatória de Envolvimento. A convocatória é feita por documento
sob consulta do CC.

6
5.a Reunião do CC – debate da
estruturação geral das propostas. Debate das hipóteses de
organização da programação
segundo linhas de acção.
Explora-se como dar corpo e
como colocar em marcha a
profusão de potencial de acção
levantado mas ainda desarticulado e autonomizado. Como
encadear as acções com vista a
cumprirem os nossos objectivos, que metodologias de trabalho e tipos de acção, que gestão
dos vários impactos?

19
Apresentação do esboço de
programação à PLZ, com a presença do Vereador Vladimiro
Feliz. São lançadas as linhas
de programação: Haja Chão,
Haja Coração, Haja Mão, Haja
Noção, Haja Nação.

8
Presença da coordenação
Manobras no grupo “Nós do
Centro”, Salão Santo António, Barredo. Deste encontro
resulta a integração de Ana
Pedrosa numa comissão de oito
membros para reactivação das
Festividades da Sr.a do Ó em
Setembro, facilitando articulação com a rede do Manobras.

17
Prazo limite de submissão
de propostas à Convocatória
Aberta.

10
Início de articulação em detalhe
da programação cinco Dias de
Manobras.

31
Início de trabalhos da equipa de
produção alargada.

12
Conferência de Imprensa de
apresentação da programação,
na Casa das Brincadeiras.

27
Conferência de Imprensa, apresentação programação Dias de
Manobras, na Estação de Metro
Trindade.

13
1.a Reunião de Balanço entre a
equipa executiva e PortoLazer. Apresentação do balanço
da realização do investimento,
balanço da comunicação, contabilização dos grandes números.

16
Reunião de Lançamento do 2.o
Ciclo, entre a equipa executiva
e a PortoLazer. Apresentação da
Estratégia e Plano para 2012 e
Cronograma Geral de Acção.

2
1.a Reunião do Conselho Consultivo (CC) – debate sobre os
termos definidores do projecto.
Emerge a dúvida sobre as fronteiras territoriais: Centro Histórico ou Cidade Histórica?...
É questionado o nome.
2
Aprovação do nome Manobras no Porto para a acção a
implementar.
11
2.a reunião do Conselho Consultivo – aspectos operacionais do
projecto. Inventariam-se, a partir do conhecimento e experiência de cidade de cada membro,
pessoas e iniciativas existentes com potencial para agir no
mesmo território de acção.
16 a 21
Ronda de conversas individuais
com membros do CC. Exploram-se e reúnem-se em maior
extensão temáticas, pessoas,
trabalhos realizados, casos de
estudo, lugares, agentes de
intervenção. Surte uma lista
de potencialidades e recursos
do centro histórico, da cidade
e de acção.

•

ESPAÇOS FECHADOS

•

Ronda de reuniões individuais com proponentes,
para balanço dos projectos realizados e perspectivação do 2.o ciclo. Debate sobre a estrutura de
programação a adoptar. O processo resultaria na
decisão de eleger as quatro praças de Manobras
como estrutura base da acção, à qual se submeteriam organizações de outra índole: temáticas, processais, outras (›› até Maio 2012).

Detalhe e afinação da programação dos Dias
de Manobras. Plano e execução da Produção.
Desenho e produção das peças de Comunicação.

Levantamento de espaços disponíveis ou potencialmente disponíveis para acções do Manobras.

10 <
Ronda de reuniões com potenciais proponentes organizadas
em cinco grupos. Os grupos
foram organizados segundo
cinco possíveis campos de trabalho: mostrado/experimentado; repetido/refeito; banal/
essencial; latente/presente;
vazio/partilhado. Procurou-se
reunir parceiros que pudessem
gerar empatias e partilhar interesses, mas também gerar cruzamentos entre áreas de acção
tradicionalmente afastadas.
23
Edição do blogue Manobras em
Curso, de registo das propostas
em formulação.
30
4.a Reunião do CC – ponto de
situação sobre evolução da convocatória. É apresentado um
primeiro mapa, simultaneamente de levantamento e proposta, de articulação de lugares
(bases de operações, aliados
e acampamentos), pessoas
(mobilizadores, cooperantes,
oficiantes) e propostas de acção
ainda em formulação.

19
O projecto é reconhecido como
estando ao abrigo da lei do
Mecenato. O reconhecimento
não chegou a ter qualquer
usufruto.

24
6.a Reunião do CC – Apresentação do esboço de programação.
É apresentada uma organização
dos projectos segundo linhas
de acção que resultaram da
discussão da reunião anterior.
É debatido um formato geral
para o alinhamento e distribuição dos trabalhos oficinais e
programação em Setembro.

OFICINA

17
Lançamento da Convocatória
Aberta, on line e nas Juntas de
Freguesias.
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15
Divulgação de resultados CA –
Gastronomia, Exibições, Documentários B.
21
Fecho da programação.

23
Rusga de São João.
29
Encontro entre habitantes do
Centro Histórico e proponentes
Manobras, no Salão D. António. Esta reunião mobilizou
contactos através da Porto Vivo-SRU, do grupo Nós do Centro
e contactos da equipa do Manobras. Reuniram um total de 27
pessoas, das quais 14 foram
habitantes e representantes de
entidades residentes no Centro
Histórico, nove parceiros intervenientes com propostas de
acção para apresentar e quatro
membros da coordenação do
Manobras.

27
2.a Reunião de Balanço entre a
equipa executiva e PortoLazer.
Equipa executiva apresenta o
balanço feitos pelas áreas funcionais chave: Programação e
Conteúdos; Produção; Gestão
Financeira; Comunicação e
Assessoria Mediática; Documentação, Monitorização e
Avaliação.

BALANÇO

EXIBIÇÃO

Ocupação de acções Manobras no período oficinal 2011. Casa da
Música, Oficina Rua António Carneiro e Percurso da Casa da Música
às Fontaínhas encontram-se fora da área abrangida pelo mapa.

ESPAÇOS ABERTOS

31
Divulgação de resultados CA –
Instalações, Conversas, Documentários A.

28
Início cinco Dias de Manobras.

DEZ

•

ESPAÇOS FECHADOS

•

ESPAÇOS ABERTOS

Mapa de ocupação nos Dias de Manobras 2011. Associação
de Moradores de Massarelos, Clube dos Fenianos, Estação de Metro da Trindade, Palácio de Cristal e Restaurante
Lameiras encontram-se fora da área abrangida pelo mapa.
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2012
Detalhe e afinação da programação dos Dias de Manobras. Plano e execução
da Produção. Desenho e produção das peças de Comunicação.

Debate sobre a estrutura de programação a adoptar (continuação).
Decisão e calibração de projectos para o 2.o ciclo. Início do processo de contratações.
Implementação dos primeiros três momentos de Laurear.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

4
7.a Reunião com Conselho Consultivo (CC).

10
Reunião ponto de situação
da programação, com a PortoLazer. Apresentação de documento de Ponto de Situação.

5
Esboço de plano para projecto
de Documentação do Manobras
no Porto.

1<
Desenho da Convocatória
Aberta. Preparação da Conferência de imprensa e respectivo
dossier. Aceleração dos processos de contratação da Convocatória de Envolvimento.

2
Lançamento das oficinas Serralves em Festa, Peregrinações,
Mãos ao Largo. Arranque crescente de oficinas no terreno.

1e2
Serralves em Festa no Centro
Histórico do Porto.
2.o Momento de Laurear
Manobras.

16
Publicação resultados da Convocatória Aberta, Linhas Instalações e Documentação.

19
Conferência de Imprensa, apresentação da programação dos
Dias de Manobras, Passeio das
Virtudes.

23
Rusga de São João.
3.o Momento de Laurear
Manobras.

15 <
Preparação do Encontro de
Manobristas: desenho das
perguntas-mote, organização
dos grupos de trabalho, angariação de moderadores e relatores, preparação do espaço de
reunião.
Debate e esboço da estrutura do
livro final do Manobras.

24 e 25
Encontro de Manobristas,
Balanço colectivo dos dois
ciclos de Manobras.
Dia 24: organização da discussão em seis mesas de trabalho
em torno das perguntas-mote:
Que acções têm mesmo que continuar? Porquê?; O que correu
mal? O que evitar?; O que precisa de ser financiado? O que é
melhor não financiar?; O que
falta dizermos uns aos outros?
Que mensagem assinamos colectivamente?; Como se prossegue
com iniciativa? Como se tomam
as rédeas a manobras futuras?;
Mantemo-nos em contacto?
Como vamos sabendo uns dos
outros?
Dia 25: reunião plenária.

16
Bindó Baile, Manobras.

18
Conferência de Imprensa:
Lançamento de esboço de programação. Lançamento da
Convocatória Aberta 2012 na
oficina na Rua das Flores.
Balanço público de 2011 e transição para 2012. Apresentação
da ideia/estrutura quatro praças de Manobras.
Abertura das seguintes cinco
linhas e respectivo n.o de vagas
previstas: Exibições (15), Instalações (4), Processos (14),
Documentação (6), Conversas (8).

1<
Recolha, gestão de dados e conteúdos, para a programação,
comunicação e produção detalhada dos Dias de Manobras.
Oficinas em velocidade de cruzeiro, com a cadência de quatro
oficinas diárias.

11
8.a Reunião com CC.
Apresentação de fichas projecto
a projecto de balanço e perspectivação do 2.o Ciclo.
17
Reunião ponto de situação
da programação, com a PortoLazer. Apresentação de documento de Ponto de Situação e
Fichas de balanço e perspectivação dos projectos do 1.o ciclo.

16
Reunião ponto de situação
da programação, com a PortoLazer. Apresentação de documento de Ponto de Situação e
Grelha de Projectos.

17
Lançamento desafio Convocatória de Envolvimento 2012.

31
O Mercado, Circuito “A Cozinha e a Refeição nas Casas do
Centro Histórico – Dia dos
Centros Históricos.
1.o Momento de Laurear Manobras.

LAUREAR

FAINAR

16
Início da primeira oficina no
terreno: Sinfonia Erasmus,
FITEI.

29
Data limite de entrega de propostas para a Convocatória
Aberta 2012.

29
Publicação resultados da Convocatória Aberta, Linhas Processos e Exibições.
29
1.o desenho da programação
dos Dias de Manobras.

28
Início 10 Dias de Manobras.

29
Sinfonia Erasmus, 2.o
Momento de Laurear
Manobras.

CISMAR

•

ESPAÇOS FECHADOS

•

Mapa de ocupação das acções Manobras no Período Oficinal, 2012. Casa da
Música, Escola de Música de Perosinho, Escola de Música Silva Monteiro,
Espaço T, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto / Design Studio, Fundação de Serralves, encontram-se fora da área abrangida pelo mapa.

ESPAÇOS ABERTOS
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•

ESPAÇOS FECHADOS

•

ESPAÇOS ABERTOS

Mapa de ocupação nos Dias de Manobras, 2012. Palácio de Cristal
(jardins), Parque da Cidade, percurso da Praça Coronel Pacheco à Praça
Carlos Alberto, Quinta do Covelo e Trindade encontram-se fora da área
abrangida pelo mapa.
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NANDA E BIANCA
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Ela fez anos no dia a seguir, 31 de Julho, a Bianca.
O dia antes foi a preocupar-me com a prenda da minha
neta, com os bolos, com o churrasco, com a sardinhada.
Tive de ir à Rua Escura marcar a sardinha, tive de ir ao
Bolhão marcar as coisas de que precisava, azeitonas e
tremoços; os croquetes e os bolinhos de bacalhau foram
aqui da Império, mandei fazer. Estiveste lá e sabes que
não faltou nada nos anos da Bianca, sabes que sim.
No dia dos anos da Bianca, não vendi, não vim para
aqui. A menina não foi para o infantário, ficou em casa
e eu fiquei em casa a fazer a minha vida. Como tu sabes,
era muito churrasco, muita comida: caldo-verde, batata

para cozer, frito para fazer... E ou se faz ou não se faz.
Botei as espetadas todas numa terrina grande, duas
assadeiras grandes, 60 espetadas que dão 120 porque
são partidas ao meio. Temperei-as com vinho maduro
branco, piri-piri, alho e loureiro. Fiz a mesma coisa ao
entrecosto. Tentei arranjar pimentos, também assei
pimentos. Depois, acendi os fogareiros, depois do caldo-verde estar feito. Pus a mesa cá fora, arranjei as coisas
lá dentro, fui buscar os bolos a Matosinhos... E comeu-se e bebeu-se e acabou. Acabou-se com o cafézinho em
minha casa. Foi o dia dos anos da Bianca, fez cinco, faz
seis para o ano, vai entrar na primeira classe.
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Não te passa pela cabeça o que eu gastei na festa da
Bianca! Só em vinho, cervejas e sumos, gastei duzentos euros. Não foi só pela Bianca, foi por vós. Juntou-se
lá tudo: os meus amigos, os meninos do Manobras, os
miúdos da Sé. Também havia os anos de outro menino
nesse dia; a mãe dele levou aquele bolo do Super-Homem. Aquele dia foi especial, estava lá a Marta de
quem gosto muito, vós de quem gosto muito, o Júlio
de quem gosto muito. Juntou-se o útil ao agradável e o
agradável não foi alguém dar alguma coisa para a festa,
isso estava fora de questão, eu não queria. Acho que a
Amélia levou uns bicos-de-pato, mas eu nem me apercebi disso. Sobraram da festa deles, do Síncope. Toda a
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gente comeu, quem quis e quem não quis. Os rapazes
da música estavam encantados com aquilo, até aquele
meio maluco eu mandei vir comer.
Olha a educadora da minha Bianca ali, a cair! Valha-me Deus! A Bianca está nas escadas do Codeçal, no
Centro Social da Sé, debaixo do metro, à beira da Polícia
para quem desce, é impecável. Aquelas escadas são boas
de descer e más de subir. Quando vou buscar a Bianca,
subo as minhas escadas, vou à Igreja da Sé, contorno
a ponte do metro, meto à beira do restaurante chinês
e desço. E depois torno a subir. É um bocadinho complicado, mas por amor à Bianca faço tudo. Por amor à
Bianca, faço tudo, claro.

Nos outros dias, às sete horas da manhã ponho-me
a pé, ponho a cama ao ar, ponho a cama da Bianca ao ar,
dou o pequeno-almoço à Bianca, tento arrumar a casa
e levo a Bianca ao infantário. Às nove e dez, nove e um
quarto, estou em Santa Catarina a tomar uns cafézinhos
com as amigas, é isso que me encharca e me tira a vontade de comer. De manhã, tomo logo seis cafés seguidos e isso é muito para a minha idade, sou capaz de
tomar oito ou dez cafés por dia. Depois, ando aqui e não
tenho fome. Há movimento de manhã, já vendi muito
bem de manhã. Há muitas pessoas que me conhecem:
"Nandinha, preciso disto, preciso daquilo". Fico aqui de
seguida até às cinco horas. É a minha rotina do dia-a-dia.

O António levanta-se comigo às sete horas. Ele corre
todos os dias, vai correr todos os dias. Depois do treino
dele, tenta-me ajudar em tudo.
Eu tenho uma amiga que mora na Foz e vem todos
os dias, todos os dias, tomar café comigo, todos os dias.
É mais do que uma irmã para mim. Vem todos os dias,
menos ao sábado e ao domingo, porque tem o marido
em casa e o marido não gosta muito de mim, nem me
fala, é todo jet, todo nojento, mas ela é uma senhora
espectacular, vem aqui de propósito tomar café comigo
de segunda a sexta, todos os dias. BD, HB, ND
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O
DILEMA DAS
ASSOCIAÇÕES
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A Federação das Colectividades do Distrito do Porto
entende que a cidade do Porto deveria ter uma política direccionada para o Movimento Associativo e para
os seus dirigentes diferente daquela que, até à presente
data, tem vindo a ser apresentada. Tenho conhecimento
de que os cinco Dias de Manobras, que evidenciaram um
trabalho de base e de proximidade junto das populações
locais, fizeram também algum trabalho junto das colectividades desta região e, mais concretamente, desta zona
histórica. Como dirigente associativo, isso satisfez-me
bastante e apraz-me registar que esse trabalho também
irá, com certeza, fazer parte do histórico desta federação.
Há marcos na história do Movimento Associativo,
dos quais se destaca o 25 de Abril. Foi um momento
de criação de novas associações mas em que se criaram muitos vícios. Porque se pensou que seria fácil
tomar conta do Movimento Associativo Popular com a
deslocação de muitos dos dirigentes associativos para
a 1.a Assembleia Constituinte, as colectividades foram

vítimas de uma tentativa de controlo político-partidário. Os dirigentes associativos perderem credibilidade
quando começaram a receber dinheiro dos autarcas
para realizarem as suas actividades. Com o desenrolar
do tempo e o surgimento de dificuldades financeiras,
os próprios políticos começam a acusar os dirigentes de
serem subsídio-dependentes. Isso é um contra-senso
porque eles vêm dizer isso numa altura em que as colectividades já são contribuintes líquidos do Orçamento do
Estado, esquecendo-se de que os apoios que qualquer
colectividade recebe das instituições públicas não ultrapassam os 20% do seu plano de actividades anual. Neste
momento, ainda existem alguns vícios e o Movimento
Associativo encontra-se sem iniciativa, sem pessoas
capazes de romper com esta situação – pelo menos não
no número que nós desejaríamos.
Nos últimos dez anos, isto tem mudado, devido à
influência que a Federação tem exercido junto dos nossos autarcas e, fundamentalmente, porque os dirigentes
nas suas colectividades e as também a composição das
próprias estruturas dirigentes mudou positivamente,
no que diz respeito ao grau académico, por um lado, e a
uma maior presença das mulheres no Movimento Associativo. As colectividades são espaços abertos e, por isso,
precisam de se renovar e cada vez mais é um processo
difícil, mas que está a verificar-se. A formação é a única
forma que conhecemos de começar a alterar alguns
comportamentos e mentalidades. Temos conseguido
com muito sacrifício e muito empenho dar um ou dois
cursos por ano, o que é muito pouco para as necessidades do Distrito. Entendemos que se trata de um processo muito trabalhoso, porque há resistências.
Com a deslocação das pessoas (associados e dirigentes) para outras zonas com melhores condições de
habitabilidade, as colectividades que não tinham outros
recursos financeiros também começaram a sentir dificuldades económicas. E isto trouxe problemas aos dirigentes, que queriam fazer alguma coisa e não tinham
como. Temos a situação concreta da zona da Ribeira do
Porto e Gaia, em que a requalificação de determinadas
áreas veio provocar a deslocação massiva das pessoas
que habitavam aquelas zonas. Houve Juntas de Freguesia que passaram de 10.000 para 2000 habitantes e
estes são dados estatísticos que não podemos ignorar.
Também o Movimento Associativo entrou, depois, em
contradição. Se o espaço da colectividade é o local por
excelência para os associados e para a realização das actividades da comunidade, não se compreende que esteja
aberto a não-associados. Ser um movimento aberto à
comunidade é diferente de abrir o seu espaço físico a
essa comunidade. Que as suas actividades sejam depois
colocadas à disposição da comunidade já é correcto e é
para isso que as colectividades existem. Disso é exemplo
o Grupo Musical de Miragaia, que sofreu uma mudança
radical ao nível da constituição dos órgãos dirigentes e
criou uma nova dinâmica. DM
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UM DIÁLOGO,
DOIS ANOS,
TRÊS
PROTAGONISTAS

CH: Ó menina, está a tirar fotografias?
Ch: Sim
CH: A quê?
Ch: Ao vazio!
CH: … Isto não está vazio, é uma lixeira! Há
aqui uma quantidade de porcarias que nem
imaginamos...
Ch: Sim, o espaço está sujo mas é tão
interessante!
CH: Interessante para quê? Isto era tapar, ou
dizer à Câmara para fazer alguma coisa, é uma
vergonha que isto fique assim: há crianças a
andar na rua e aqui só há ratos e lixo...
Ch: E se o utilizássemos?
CH: Para...?! Não vale a pena. O que é que a
menina faz, é da Câmara?
Ch: Não: sou arquitecta, estou a tentar desenvolver um trabalho de utilização temporária destes
espaços vazios, destas ruínas.

CH: Menina, então, como é que anda isso?

CH: É brasileira, a menina?

CH: Ah, a Câmara deu licença?!

Ch: Não, sou italiana.

Ch: A Câmara não tem nada a ver, este é um
espaço particular.

CH: E está aqui a fazer isto? Mas… Só uma
coisa, eu digo que não vale a pena, mas o certo é
que qualquer outra coisa aqui ficava melhor.
Ch: Vamos pensar, não vamos? Vamos tentar
fazer algo diferente?
CH: Vamos com calma, já passaram tantos criativos aqui, fazer, fazer, fazer e depois, para quê?
Olhe: faça como quiser e para qualquer coisa
aqui estou eu, ando sempre por aqui, é só perguntar para mim, Ok?
Ch: Ok! Obrigada e até logo.
›› ››

Ch: Anda, falei com o proprietário...

CH: E deixam fazer o quê?
Ch: Para já vou limpar e depois podemos ver do
que necessitamos... e destinar o espaço a algo
que possa ser para todos.
CH: …
Ch: Quer ajudar-me?
CH: Quem, eu? Não, não, tenho outras coisas a
fazer; mas se precisar de qualquer coisa eu aqui
estou, ando sempre por aqui, é só perguntar
para mim, Ok?
Ch: Ok! Obrigada e até logo.
›› ››
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CH: Menina, estive a pensar a noite inteira no
porquê de uma italiana andar por aqui a limpar
o nosso lixo, não percebo. Mas pronto, se é o que
a menina gosta de fazer!
Ch: Não gosto de limpar lixo, mas da possibilidade de demostrar que a cidade merece algo
mais, merece cuidado e respeito… E que quem
vive aqui pode contribuir para isso.
CH: Bem dito, mas olhe que aqui ninguém respeita essas coisas, falam, falam, falam, mas…
amanhã está tudo como ontem!
Ch: Acredito, mas também acredito que amanhã
possa ser diferente.
›› ››
CH: Menina, ainda cá? Fogo, tem mesmo vontade! Olhe, tenho uma ideia porreira, andei a
falar aqui na rua também […] poderíamos […].
Claro que eu não quero impor nada, é a menina
que escolhe, é engenheira não é?
Ch: Não, sou arquitecta.
CH: Ah... pronto, não interessa, o que importa é
que a menina continue com isso.
Ch: Sim, mas sozinha não vou continuar, preciso de ajuda.
CH: Oh pá, o que eu puder fazer, faço, Ok?
Qualquer coisa é só perguntar, Ok?
›› ››
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CH: Menina, mas isso é para quanto tempo?

CH: Menina, isto está a ficar porreiro.

Ch: Também é...

Ch: Não lhe posso dizer, eu também não sei.
Mas não é importante, o que interessa é que isto
pode ficar melhor, mesmo que só por um dia.

Ch: Sim, acho que sim! Estamos a conseguir,
não é verdade?

CH: Ah …

CH: Claro, claro, antes isto era uma lixeira e
agora está melhor… Mas olhe que não vai ser
para sempre, aqui as pessoas não querem fazer
nada.

CH: Estamos, estamos, é uma pena que isto voltará a estragar-se e a menina está a pôr tanta boa
vontade e energia. Fogo, quem me dera ter tanta
vontade como a menina!… Mas olhe, é a vida,
cada um com a sua, não é?

›› ››

Ch: É…
CH: Mas a menina depois fica cá, ou volta para
Itália? Não sente saudades da família, da sua
terra?… Óh pá, eu não conseguia ficar longe
muito tempo.

CH: Menina, menina, se pedíssemos um euro
por cada fotografia tirada, ficaríamos ricos. Passam tantos turistas e tiram fotografias! E pensar que antes era uma lixeira! Há tanto a fazer
ainda, a tantos espaços como este…
Ch: Claro, ainda há muito trabalho, só estamos
no início… Mas é bom sinal, bastou um passo
para espalhar-se a notícia que no Porto acontecem coisas boas e diferentes.
CH: Pois é.

CH: Menina, então abandonou-nos, onde ficou
este tempo todo?

CH: Menina, seja qual for o futuro disto,
valeu a pena!

Ch: Outros trabalhos. Aqui como vai?

CS

CH: Mal, oh pá, aqui ninguém tem paciência para isto… Depois andámos a pensar que a
menina nos tivesse deixado.
Ch: Não, ainda ando por aqui, mas este espaço é
vosso agora, podem cuidar dele sem necessariamente eu estar presente
CH: Pois é, pois é.
›› ››

›› ››

Ch: É difícil responder… Para já vou ficando,
tenho coisas a fazer, trabalho, gosto da cidade.
CH: Pois é, mas isto é o seu trabalho?!
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SÃO AS
PESSOAS.
Entrevista aos coordenadores de conteúdos do
Manobras no Porto
No centro histórico, há um antes e um
depois do Manobras no Porto?
Anselmo Canha (AC) › De que tipo de
mudanças estamos a falar? Podemos falar de
mudanças circunstanciais, durante a participação numa acção, na qual alguém, nalgum sítio,
ficou transformado. Podes falar em mudanças
perenes, mudanças que a partir dessa experiência permanecem e que são ou não perceptíveis ou operativas, ou seja, continuam ou
não a transformar. Podes também pensar em
mudanças que são internas às pessoas e aos
sítios e em mudanças que são legíveis politicamente ou pelo resto da cidade. Podemos falar
sobre cada um destes tipos de mudança e não
falar sobre o que mudou, ou não, na generalidade e sobre qual é a duração dessa mudança
e, eventualmente, sobre o que é que a malta
quer fazer para tornar perenes essas mudanças
que, até à data presente, quanto a mim, são só
circunstanciais.
Ou melhor, não são só circunstanciais. Acho
que há coisas no interior das pessoas que já
não vão ser nunca mais as mesmas. Perceber
se isso se torna operativo ou não no futuro é
outra coisa. Pelo menos a tomada de decisão
dessas pessoas no futuro – e era uma coisa que
estava na nossa cabeça quando debatíamos o
que íamos fazer – seja para entrar num debate
colectivo sobre o que se passa no seu bairro,
para irem à mesa de voto e votarem, para tomarem partido numa discussão sobre um caso
concreto, para colaborarem num projecto artístico... a capacidade por parte de todas as pessoas
envolvidas de tomarem parte nestas coisas, de
encararem o outro e o seu sítio de forma diferente, e de tomarem a sua posição mudou e dificilmente isso será apagado.
Mas isso acontece em relação a processos
anteriores que as pessoas nos foram relatando.
Quando viemos com o Manobras para o Centro
Histórico do Porto, as pessoas relatavam-nos
outros processos, como os da Fundação para o
Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto
ou até do SAAL. Podemos dizer que também
estes processos provocaram mudança. Mas qual
é a qualidade dessa mudança? Por exemplo,
no caso da Fundação para o Desenvolvimento
da Zona Histórica do Porto, a mudança foi no
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sentido da desconfiança de quem vem institucionalmente ter connosco. No caso do Manobras, a mudança, no sentido em que as pessoas
sentem que foram ou não beneficiadas por isto,
só vai ser visível nos meses que aí vêm.
Ainda não têm essa avaliação feita, portanto.
Ana Pedrosa (AP) › Parece-me mais útil ler
o processo em todas as frentes, como é que se
transformaram todos os agentes que actuaram
no Manobras – desde os habitantes do Centro
Histórico do Porto, instituições públicas da
cidade, artistas que não tinham uma relação
muito forte com este território, os promotores,
toda a rede de envolvidos – e não apenas o território considerado isoladamente, ainda que seja
o início e o fim dessa transformação.
Mas, pelo menos, durante o período de
Manobras, notaram que as pessoas do Centro
Histórico do Porto se envolveram, que responderam ao vosso convite?
AC › O que a Ana disse é fundamental. Tens
o QREN, a CCDR-N, a PortoLazer – Câmara
Municipal do Porto, a nossa equipa de coordenação, os agentes profissionais, artistas, as universidades, activistas, investigadores, cidadãos,
participantes e algumas instituições apoiantes.
Há uma agenda institucional que enquadra o
Manobras no Porto, e que é o estímulo às indústrias criativas do Norte de Portugal. E há uma
circunscrição que o projecto faz do território
do Centro Histórico do Porto, pondo a hipótese
de que ele é centro simbólico dessa actividade
criativa do Norte de Portugal. Pode perguntar-se, então, se o Centro Histórico do Porto é hoje
mais centro criativo do Norte de Portugal. Eu
diria que o Manobras no Porto respondeu subversivamente, desde a sua candidatura, a este
desafio da CCDR-N e do QREN, na medida em
que se apoiou numa espécie de trabalho sem
rede no território, em alternativa a um trabalho
guiado para a grande visibilidade e impacto de
eventos culturais e artísticos. Isso tem consequências nestes outros actores a que a Ana se
referia e também em relação aos cidadãos. Por
exemplo, a PortoLazer – que é fundamental
neste triângulo, assim como, eventualmente,
a CCDR-N –, ao olhar para isto, pode reflectir
sobre a sua própria visão do que é estimular
as indústrias criativas ou a criatividade e a sua
ligação com o território. E mudar tanto como o
artista, o cidadão e o universitário. Eu gostaria,
não sei se romanticamente, de acreditar que
quem mudou mais foi o cidadão. E a seguir a
PortoLazer, eventualmente.
Podes indicar algumas pistas disso?
AC › Nalgumas acções sequentes do Manobras, noutros âmbitos completamente diferentes, eu leio influências positivas da experiência
do Manobras na PortoLazer.

Quanto mais não seja, mudou a relação
entre esses intervenientes, talvez.
AP › Há parceiros que estão agora em contacto directo com a PortoLazer, a pensar como
podem dar continuidade ao seu próprio projecto, como são os casos da Casa das Brincadeiras, da Circolando, da Cantina do Manobras.
Haverá aprendizagens do Manobras, porque o
projecto obrigou a lidar com grande volume de
trabalho, com respostas inesperadas próprias
de uma convocatória aberta, a abrir contactos, a
assumir riscos implícitos...
AC › Também a aposta nalguma linguagem
e nalguns termos na comunicação de projectos.
A partir do momento em que as pessoas tomaram contacto com um outro modo de colocar as
questões, isso abriu possibilidades até de comunicação e isso aconteceu com a PortoLazer. Não
tenho sinais tão claros de que os artistas ou as
universidades tenham mudado nesse sentido.
No caso dos cidadãos temos também esses indícios, com pessoas que passaram a ter predisposição para fazer outras coisas, que dizem, por
exemplo, “Isto tem que continuar”, ou como
o caso do Grupo de Reflexão e de Intervenção
Cívica que, no Encontro de Manobristas, tinha
num manifesto uma proposta para fazer um festival anual do tipo Bayreuth. Agora, se elas vêm
a acontecer ou não, qual é a perenidade disto, já
é outra coisa. Tendo sequência, que sequência
isto tem? Ou redunda apenas numa espécie de
sentimento de traição e de vazio, como já aconteceu com outros projectos? No Encontro de
Manobristas, o nosso pressuposto era procurar
dizer às pessoas que está muito mais nas mãos
delas do que nas nossas ou nas da PortoLazer
dar continuidade a esta energia, porque, apesar
destas mudanças e desta aproximação, uma
acção do tipo da do Manobras não é a estratégia
típica da política de hoje da câmara municipal.
Que projectos podem prosseguir sem financiamento? Essa é uma das questões que no
Encontro de Manobristas saltou à vista e é um
dos desafios que se colocam agora.
AC › A questão é: desenvolvemos ideias e
vamos à procura de financiamento ou asseguramos financiamento e depois desenvolvemos
ideias? Há sempre a probabilidade de conseguir
fontes de financiamento, mas para financiar o
quê? O princípio são as ideias e a vontade das
pessoas de fazerem coisas que valham a pena.
O Manobras serviu para criar esse borbulhar?
AC › Circunstancialmente sim. O resto está
por provar.
AP › É difícil generalizar. Há actores, já
com o seu percurso, para quem o Manobras
é uma plataforma de divulgação que facilita o
contacto com outras instituições e garante pontualmente apoio financeiro. Para esses, o seu
percurso mantém a continuidade. O caso do

Grupo Musical de Miragaia, onde está sediada
a Confederação (grupo de dinamização teatral e
cultural) é um dos exemplos. No primeiro ano
apoiou o Manobras acolhendo outros projectos e no segundo ano já desenvolveu os seus
próprios projectos, tendo alguns já encontrado a sua continuidade. Há diferentes tipos
de agentes, estruturados de forma diferente.
Tendencialmente, no mundo das artes, há um
conjunto de parceiros que estão habituados a
desdobrar-se em múltiplas frentes e a funcionar numa lógica de diversos apoios regulares.
Porque garantem os restantes meios, ponderam
estruturas como o Manobras apenas como uma
plataforma de visibilidade. A diferença entre
este tipo de parceiros e os que têm absolutamente de assegurar uma estrutura permanente,
manifestou-se no Encontro de Manobristas e
esteve em discussão.
AC › A questão do financiamento é uma pescadinha de rabo na boca. Podes financiar algo
sem uma missão tangível na perspectiva de que
vai gerar, mais tarde, produção mais objectivada,
e, com isso, pôr a máquina a funcionar. E podes
exigir dos agentes resultados objectivos para
financiar. O Manobras tentou estar equilibrado,
definindo uma missão, na qual se situa o Centro
Histórico do Porto, mas dando o campo o mais

aberto possível para que se agisse a favor dessa
missão. Mas havia financiamento. E agora?
Uma das inovações do Manobras, pelo
menos com esta escala, foi a estratégia bottom-up. Lançou convocatórias e procurou construir
a partir das respostas que obteve, em vez de
procurar decidir a partir de cima o que é que se
ia fazer, como e quando. Essa estratégia aberta
terá tido um lado positivo e um negativo. O que
é que isto permitiu fazer que, provavelmente,
modelos mais clássicos não teriam permitido?
AC › Falo em nome puramente pessoal.
O objectivo desta estratégia é tirar chão às pessoas e deixá-las sem sítio onde se agarrarem,
para que tenham de sair do seu território e do
seu modelo habitual de acção. Portanto, de
repente, todo este espectro de actores está a agir
sem os pressupostos do costume, o que obriga
a descobrir outras coisas. Isto é o lado positivo
da estratégia.
AP › No primeiro ano, sobretudo, notou-se
uma resposta contratual ao financiamento por
parte de alguns parceiros. E, progressivamente,
quem está a liderar os processos sentiu cada
vez mais confiança para se abrir a um projecto
experimental. Sabemos que há uma margem de
risco e de descoberta mas que ambas as partes

(parceiros e coordenação) depositam confiança.
Este tipo de relações habitualmente não existem
neste contexto que é bastante institucional: tivemos uma série de burocracias, um programa
para cumprir, uma estrutura pesada, e ainda
assim experimental.
Essa estratégia foi assumida desde o início
como sendo um ponto a favor do projecto.
AP › Sim, mas não é fácil, porque há aqui
dois movimentos contrários. Por um lado, um
movimento que é muito burocrático, formal
e institucional e, por outro lado, um processo
que é altamente experimental e desconhecido,
até porque nós não sabíamos em 99% dos projectos qual seria efectivamente o seu resultado.
Nem sequer conhecíamos muitos dos parceiros. Começámos, no primeiro ano, por fazer
uma ronda muito alargada de conversas para
discutir possibilidades e criar esse contexto
de confiança mútua no qual se pudesse falar
dos erros como forma construtiva, até darmos
início a um desenho de projectos. No segundo
ano, muitos dos projectos já estavam encaminhados e tiveram continuidade. Esse espaço de
confiança, necessário para se poder trabalhar
desta forma, não existia e foi preciso construir.
Normalmente, pede-se um resultado concreto
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e quantificável, sem dar margem para estarmos
todos a experimentar.
Por isso é que foi importante ter dois anos
de Manobras?
AP › Um terceiro ano teria sido sempre
importante, porque há muitas coisas que ainda
que aconteçam nas mesmas condições, ao
serem testadas uma segunda vez, já te permitem olhar para o projecto de outras formas.
Mais um ano teria sido importante para nos
ajudar, novamente, a comparar dados.
Por outro lado, o facto de, neste momento,
esta estrutura ser abalada também é positivo.
A pergunta que se colocou no Encontro de
Manobristas é se se quer continuar e quem, o
que obriga a rede a questionar-se a si própria
nesse sentido. O que se está a exigir é maior
autonomia e maior esforço da parte de cada um
dos agentes.
E existiram pontos negativos decorrentes
dessa estratégia, imprevistos?
AC › Existiram e de que maneira... Para já,
um sofrimento atroz, porque é uma indecisão
do primeiro ao último momento, um navegar
muito difuso no nevoeiro e em mar alto. Andámos muito tempo sem chão, o que fez com que
tivéssemos de ler indícios muito ténues de por
onde as coisas podiam ir, de como podíamos
ajudar a encontrar um horizonte. Depois, criou
uma coisa que a mim me agrada muito mas
que não é propriamente valorizada em geral.
A imagem do Manobras nunca é uma imagem
perfeita, organizada, limpa, é sempre algo que é
caótico. A mim agrada-me, mas configura uma
espécie de ruído que dificulta a interpretação
por parte das pessoas, o que faz também parte
da descoberta. Senão, até seria uma traição ao
próprio processo. Estamos desarrumados do
princípio ao fim. Institucionalmente, isto não
é fácil de aguentar. A PortoLazer aprendeu a
conviver com isto. A energia que se gera nesta
experiência seria impossível acontecer de outra
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maneira. A energia que se gerou no primeiro
ano teve a ver com essa descoberta da primeira
vez. E um terceiro ano teria que descobrir,
eventualmente, como é que esta energia da descoberta é canalizada para coisas mais consistentes. De facto, esses dois anos não nos chegaram
para ver esse caudal. Seria preciso continuar a
experimentar e a observar.
AP › Ainda em relação ao que não correu
como esperado, era objectivo da estratégia que o
Manobras funcionasse de forma cada vez mais
horizontal e que toda a gente assumisse responsabilidades no processo. Mas, no balanço final,
no Encontro de Manobristas, a responsabilidade
de resolver os problemas do conjunto foi sempre muito dirigida à estrutura central, à organização institucional. Estávamos à espera de que,
no final, as pessoas sentissem que dependia do
colectivo tomar decisões, dar continuidade aos
projectos. Não conseguimos, como pretendíamos, que essa responsabilidade fosse sentida de
forma mais partilhada. Este peso de haver uma
equipa central por onde toda a informação passa
esteve ainda muito presente neste encontro.
AC › Um sonho que foi definido com a candidatura e depois interpretado por nós ao concretizarmos o projecto era uma missão centrada
no objectivo de catapultar o Centro Histórico do
Porto como centro de uma região criativa, por
um lado e, por outro, de dar aos agentes criativos e investigadores uma missão concreta de
interacção no terreno, longe da abstracção da
sua actividade, e ainda, de pôr todo o território
em encontro e em dilema em torno de qualquer
coisa. A imagem era a do Centro Histórico do
Porto como vazio a preencher, como oportunidade de colectivamente construir qualquer coisa.
Este sonho inicial foi completamente traído
por todos os níveis do terreno, que são, no
fundo, instituições em si, que são pesadas.
A Universidade, por exemplo, é em si mesma
pesada e tem dificuldade em mover-se da sua
rotina, do seu ritmo. Mas também o é o cidadão
que diz que não pode participar porque às sete e

meia tem de estar em casa para jantar. Portanto,
o quotidiano é uma instituição em si que impõe,
desde logo, a sua própria rotina. Isto foi, para
mim, uma dificuldade. Quando estávamos a
desenhar o projecto, imaginava eu que se estivesse no papel da malta a quem nós íamos propor isto, agarraria isto com unhas e dentes, mas
não foi isso que se passou. É preciso aqui uma
comunhão do que está no cerne – que é o que
faz mudar, eventualmente o quotidiano. E que
é o que foi acontecendo, paulatinamente, com
insistência, nalguns sítios e até desequilibradamente no tempo.
Há pessoas que nunca aderiram e há pessoas que só aderiram nos cinco dias de Manobras de 2011 e nos dez Dias de Manobras de
2012. Observar um quotidiano onde há coisas
a fazer e, por outro lado, ver a resistência desse
quotidiano em mudar e aproveitar o seu próprio
valor foi muito difícil de digerir.
Aquilo que passou para o exterior do Manobras corresponde àquilo que teve mais impacto
internamente?
AP › Num processo de envolvimento, a aparição em público desse processo é um conflito
muito difícil de resolver. O público chega de
fora, não tendo acesso explícito aos processos de construção das actividades, e tem uma
percepção completamente diferente daquela
de quem passou por esses processos. Estamos a lidar com um fluxo de massa de pessoas
(público), mas, simultaneamente, estamos também a trabalhar com redes de pessoas que se
encontraram, que ensaiaram durante semanas
ou meses, que estiveram ligadas. Há um circuito que se cria, que tem a ver com as relações
pessoais e com as histórias do sítio, e não se
resolve facilmente a sua mostra ou abertura a
um público alargado.
Mas o que passou foi o que era importante
passar?
AP › Aquilo que ouvimos de fora foi muito

concentrado nos Dias de Manobras e refere-se muito pouco ao processo, o que se deve em
parte ao esforço de comunicação que é muito
mais forte nos Dias de Manobras. Do primeiro
para o segundo ano fizemos um esforço para
que o próprio processo oficinal tivesse momentos de apresentação pública, deixasse de ser
totalmente escondido e fosse sendo testada a
sua visibilidade, alargámos de cinco para dez
Dias de Manobras e apostámos na presença
no Dia dos Centros Históricos, no São João, no
Serralves em Festa... Mesmo assim os Dias de
Manobras acabaram por concentrar a maior
visibilidade dentro do projecto, porque o restante período oficinal tem um formato que é
mais difícil de apreender, de ler. Nem o público
se move para um momento de visibilidade da
mesma forma que se move para um coisa que
é um processo, que implica tempo e dedicação.
Este foi outro tópico discutido no Encontro
de Manobristas: concentrar menos a visibilidade nos Dias de Manobras e estender mais
no tempo a programação aberta. Se o Manobras continuasse, teríamos capacidade para
prolongar mais as apresentações públicas dos
projectos?
AC › A candidatura do Manobras era a um
festival. Portanto, era a uma coisa grandiosa
que impulsiona este território além-fronteiras.
E este foi um dado com o qual tivemos de lidar.
A candidatura tentava aliar isso a um lado mais
durável no tempo, que tivesse outro tipo de efeitos. A mim, que sou mais do trabalho oficinal,
a questão da visibilidade e da necessidade de
a conjugar com o levantamento no terreno, a
interacção, o encontro, a experimentação, sempre me causou problemas, porque parecia que
não “casava”.
Qual é o laboratório que se compromete
com resultados até ao 28 de Setembro? Não há
garantias. No entanto, em 2011, eu senti uma
surpresa positiva num momento de visibilidade: muitos desconfiados, de repente, ficaram
alerta para o processo, porque o momento de

visibilidade ajudou os próprios participantes
a perceber o que poderia estar em causa. Por
outro lado, para estes essa visibilidade também
é uma espécie de retorno. Em 2012, julguei
que já houvesse reconhecimento dessa importância do processo, mas não sei se isso foi
verdade. Em 2012, com um programa oficinal
mais distribuído e comunicado, a adesão não
foi por aí além, apesar de ter subido nalguns
sítios. Por outro lado, tanto no Encontro de
Manobristas como nos próprios Dias de Manobras foi complicado gerir o facto de se ter de
apresentar qualquer coisa em público. E nunca
se sabe se isto faz crescer as pessoas ou se é
uma machadada no coração. Mas os momentos de visibilidade são, de facto, importantes.
O que transmitem esses momentos? Talvez
uma forma diferente de viver o território. No
fim, encontramos pessoas que nunca entraram no processo e que dizem que o Manobras
é importante.
Portanto, a opinião de parte das pessoas
da cidade é que o que está a ser feito é importante para elas, mesmo que não o expliquem.
Esse é outro dado difícil de gerir no Manobras:
o facto de, apesar de se tratar de um processo
experimental dotado de bastante racionalidade,
se revelar também muito emotivo, sempre em
jogo num território intuitivo. Continuamos a
navegar à vista.
Do Manobras ficaram muitos projectos que
viverão só por si. O caso da Casa das Brincadeiras que suscitou o interesse da Câmara do
Porto, por exemplo.
AP › O conjunto de agentes de Manobras é
enorme e talvez não seja viável esperar que se
se venha a organizar como um colectivo. Há
algumas ligações entre alguns grupos, sendo
que nem todas são captadas pelo nosso radar.
Hoje, as pessoas têm mais vias de entrada porque conheceram melhor o terreno e os intervenientes. Não está nas nossas mãos definir o
modelo de cada projecto, isso cabe a cada um.

Consideram que há vantagens em que a
marca “Manobras no Porto” prossiga associada a
essas várias redes que nasceram no contexto do
projecto?
AP › O nome “Manobras” ajuda a nomear
uma coisa que é difícil de nomear, que agrega
tantos projectos de muitas e diferentes áreas
disciplinares. Há muitas pessoas que têm uma
relação emotiva com o nome e que acreditam
que ele deve continuar. Eu acho que não é o
nome que garante que as coisas continuam ou
não. O que está em causa é uma forma de trabalhar e não um nome. A mim até me agrada
a ideia de libertar o nome, de não deixar que as
coisas fiquem cristalizadas e, por isso, fechadas,
mas percebi que há muitas pessoas que gostariam de continuar ligadas ao nome.
AC › O nome é bom e tem vantagens, mas
pode ser uma prisão desse processo que se pretendeu iniciar. Se for catalisador de um certo
tipo de trabalho e de parceria entre as pessoas,
o nome deve ser para manter e deve ser dado
a quem o quiser continuar. Se for apenas uma
miragem destes dois anos, manter o nome seria
uma traição ao próprio projecto.
O nome até apareceu depois do nascimento
do projecto, inicialmente chamado “Porto 2.0”.
AC › Isso é muito importante.
AP › Uma das coisas que correu melhor no
nome, e da qual eu não estava consciente, foi
a capacidade de ele se desdobrar naturalmente
noutras palavras, em verbos até, como, por
exemplo, o “manobrar”, os “manobristas”, etc.,
a que as pessoas aderiram e que, espontaneamente, começaram a usar. O facto de o próprio
nome ser maleável foi positivo.
Na candidatura, identificaram o Centro Histórico do Porto como um centro mais simbólico
e utópico do que real, porque se trata de um território abandonado que sofre um processo que
continua a ser de saída e não de entrada. Definiram-no como o “lugar privilegiado de encontro
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em que a cidade se projecta”. O processo permitiu-vos avaliar se os agentes viam assim o território? Esse simbolismo foi um recurso positivo
para transformar a zona histórica?
AC › O ponto de partida era essa ideia de
vazio como oportunidade. O facto de ser centro
simbólico é histórico e indesmentível. Trata-se
do local geográfico onde nasceu a cidade mais
importante do Norte do País…
Mas os cidadãos reconhecem isso no seu
quotidiano?
AC › … e é o sítio que foi centro económico
de uma região, o Porto da prosperidade económica, da produção industrial, do escoamento
de produtos, da comunicação com o exterior, do
partir para as Descobertas. E continuou a ser
noutros fenómenos. Até há pouco tempo, antes
de Braga,Vila Real, Vila do Conde passarem a
ter universidades e politécnicos, o Porto era o
sítio para onde vinham as pessoas da região
Norte que queriam dar largas à sua criatividade,
à sua ambição de conhecimento e à sua intervenção política. Para as indústrias criativas este
sítio parece fazer sentido até porque, paradoxalmente, está vazio e sofre simultaneamente de
movimentos de ocupação que não são aqueles
que verificamos na sua história, nomeadamente
a ocupação turística, não produtiva – de postal,
como dizem os habitantes.
Nós elegemos o Centro Histórico do Porto
como o território de encontro, a partir do qual,
numa relação estabelecida entre as pessoas que
cá estão e pessoas que vêm encontrar-se aqui,
poderia dar-se alguma mudança. Espero que a
principal mudança tenha sido reconhecermos
que os que cá estão ainda têm alguma coisa a
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dizer e que afirmaram isso por si e para si próprios. E que também os intervenientes artísticos e do conhecimento tenham percebido, ao
experimentarem esse território de investigação
vazio, o apelo para agirem em empatia com a
cidade. Até é simbólico nesse sentido, porque se
este tipo de acção transitar para outras zonas da
cidade é porque os frutos se ramificam. Conseguimos semear pontos aqui e ali, mas tudo isto
é bastante longínquo. São apenas dois anos de
trabalho para uma tarefa hercúlea.
Os artistas intervieram no Centro Histórico
do Porto, mas não estão lá fixados, na sua maioria. O evento deu indícios de que o centro histórico é o sítio indicado para esse cluster criativo
se instalar?
AC › Centro simbólico não é obrigatoriamente centro operativo.
AP › O Centro Histórico do Porto é o território no qual as pessoas actuam, é este o
contexto de trabalho, mas isso não quer dizer
que estejam aqui fixadas ou que tenham aqui o
escritório. Por exemplo, uma das ideias iniciais
era trabalhar sobre a rede de artesãos do Centro Histórico do Porto e encontrámos alguns
ateliês, mas percebemos que, se calhar, se trata
de uma rede bastante mais escassa do que estaríamos à espera neste território. Neste caso,
por exemplo, temos de pensar numa rede mais
abrangente, senão estaríamos a retirar valor a
uma rede que existe mas não só no Centro Histórico do Porto.
Depois, há projectos que ficaram residentes,
como é o caso da hortas, da SPOT e das acções
do Grupo Musical de Miragaia, que já estavam
no terreno e que se prolongaram.

O Manobras provou o vosso diagnóstico do Centro Histórico do Porto como local
privilegiado?
AP › Apesar de tudo nós trabalhámos muito
com agentes locais que, percebemos nós, não
têm por hábito cruzarem-se constantemente
e manterem o contacto relativamente ao que
cada um está a fazer, encontrando formas de se
poderem associar. No segundo ano, e sentiu-se
mais do que no primeiro, o Manobras facilitou esse cruzamento de pessoas, que saltaram
de um projecto para o outro. Pareceu-nos que
os agentes que actuam no Centro Histórico do
Porto começaram a fazê-lo muito mais em rede
por causa do Manobras. No Encontro de Manobristas conversou-se mesmo sobre as ferramentas que se podem implementar para continuar a
alimentar isso.
Uma coisa que não conseguimos resolver
bem no segundo ano foi o facto de os contactos
ainda passarem muito pela tal estrutura central.
Chegámos a pensar nalguns mecanismos para
trabalhar a rede entre projectos, mas não conseguimos fazer tanto como esperávamos e isso
parece ser aquilo que mais falta faz neste contexto para garantir que outras coisas aconteçam.
A Rádio Manobras funciona pontualmente
como instrumento para isso. Houve um projecto, o Regime Meia Pensão, que posicionou
artistas em cafés a produzir algo relacionado
com o contexto em que estavam. Nós pensámos em aproveitar esta estratégia como uma
estrutura para o Manobras, sendo que nesse
caso seriam documentaristas situados nos cafés
que iriam documentar o que se estava a passar
no Manobras, fazendo com que, naturalmente,
estes cafés se tornassem pontos de encontro de

vários manobristas. Não chegámos a conseguir
implementar esta ideia, mas as plataformas de
comunicação na net ou a organização de encontros parecem-nos estratégias necessárias para
colocar as pessoas em contacto.
AC › Vamos imaginar que o na altura chamado Porto 2.0 tinha sido pensado como uma
feira da diversidade das acções culturais e criativas do Norte de Portugal. Então, os dias do
festival eram uma montra de toda a produção
da indústria criativa do Norte, ou seja, das artes
do teatro, das artes visuais, da música, do artesanato de toda a região. Assim, mais valia fazer
essa feira em Paris ou em Frankfurt. A nossa
ideia foi outra, porque o território de Manobras
não é uma selecção de acontecimentos e produções existentes, mas antes um território de
acção que nos parece essencial para dinamizar
esse cluster alargado das indústrias criativas.
Um dos vectores desse território de acção é precisamente, como já falámos, a experimentação
versus a produção. E trata-se de uma experimentação muito baseada na capacidade de provocarmos encontros inusitados entre pessoas que
habitualmente não trabalham em conjunto.
No primeiro ano, dividimos as áreas de
actuação da seguinte forma: Haja Chão, com as
acções estruturais a todas as outras; o Haja Mão,
que tinha a ver com o fazer; o Haja Coração, que
era mais ligado às emoções e àquilo que tinha
uma reacção mais imediata; Haja Noção, que
tinha a ver com a sobrevivência; o Haja Nação
que evocava a questão da identidade. É mais
importante para o desenvolvimento do cluster
incentivar os actores a agirem a partir da investigação sobre dimensões do quotidiano e não na
reprodução de modelos sobre modelos. E, mais

ainda, centrar isso no território onde cada um
vive, porque o cluster das Indústrias Criativas é
proposto para jogar numa escala global, no qual
o importante é perceber qual o contributo que
podemos dar e não fazer o que fazem os outros.
O centro histórico pode ser território de acção e
montra de processos de acção.
Houve a intervenção de artistas, mas ainda
não houve muitas empresas a fazerem o
mesmo.
AP › Tens as companhias profissionais de
teatro, associações culturais com algum peso…
Empresas são poucas.
AC › A definição de indústrias criativas
remete-te para as indústrias culturais, para
os produtores culturais. No design acho que
não tivemos o peso que queríamos, porque
não encontrámos o binómio certo entre actor
e missão, pelo que não avançámos. Mas na
arquitectura tivemos gente a trabalhar, no teatro
também. Nas artes visuais tivemos algumas
coisas, mas podíamos ter dado mais espaço aí.
Preocupamo-nos mais em testar modos de nos
aproximarmos e de lermos e envolvermos o território. Se não começássemos por aí, estávamos
a fazer uma colonização algo violenta.
AP › Fomos ter com alguns dos oficiantes
que, não estando constituídos como empresas, estão eles próprios a iniciar actividade e
a perceber o que querem fazer. Nem todos
eram empresas sólidas, até porque o trabalho
era experimental, o que, desde logo, impediu
que algumas empresas se posicionassem aqui.
Esteve mais disponível o artista individual, dado
que os processos exigiram de investigação logo
à partida. O negócio não nasce directamente no

contexto do Manobras, mas o Manobras abre
campo para perspectivas futuras. Até foi bom o
facto que não existir essa pressão imediata porque foi o que deu margem para erro.
O que ficou por fazer? Houve alguma área
que não houve tempo para desenvolver?
AP › O primeiro sentimento é o de que, de
facto, ficou muita coisa por fazer. Há uma ligação que se construiu este ano, decorrente de um
maior conhecimento do território, das pessoas,
das instituições, que nos permitiria fazer mais
agora.
AC › Está quase tudo por fazer. Nós só fizemos duas coisas: tirar o chão velho para abrir
o campo vazio e deixar toda a gente perceber
o que se podia construir a partir daí; e construir uma ou outra linha na qual pudéssemos
vislumbrar uma estrutura nova em que podemos actuar. Mas falta fazer tudo o que esta
estrutura permite fazer. Teimámos em que a
primeira coisa a fazer era criar contexto e foi o
que fizemos. Há uma percepção comum hoje,
mas mesmo essa é ténue. Parte do trabalho que
estamos todos aqui a fazer é tornar perceptível
essa nova cama onde podemos agir. No futuro,
alguém pode usar essa estrutura para estudar,
ajustar e continuar a produzir. Isto – este estudar do território para extrair dele a genialidade
que ele já tem e torná-lo produtivo, rentável,
motivo de orgulho, razão de sobrevivência –
pela sua própria definição, é uma história sem
fim e está, em grande parte, por fazer.
AP › Os episódios das acções levadas a
cabo servem para identificar coisas possíveis
e concretizáveis. Se temos a sensação de que
está, hoje, tudo por fazer, no início também
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tínhamos a sensação de que havia constantes
entraves a tudo. Tudo era uma tarefa gigantesca
e impossível, como montar uma rádio quando
não se tem nada. Quando a Chiara [Sonzogni]
dizia que queria ocupar ruínas parecia um
sonho mirabolante. O facto de as pessoas terem
passado pela experiência física e de terem visto
acontecerem algumas coisas, de ter existido
essa experiência palpável, facilita muito mais o
sonhar e o colocar isso em prática.
Que desvios ao planeado foram mais
relevantes?
AP › Um, que foi muito sentido no início,
foi a compressão de tempo que tivemos. Nós
estávamos a contar que o trabalho no terreno
fosse mais longo e, concretamente, os projectos começaram em Junho. E tudo o que se fez
até Setembro nem eu percebo como se fez. Em
Agosto, estávamos a fazer a primeira conferência de imprensa de apresentação da programação na Casa das Brincadeiras e o espaço
estava só limpo. Em Setembro, já estava pronto.
A compressão de tempo obrigou cada projecto
a concentrar-se nele próprio e nós tivemos zero
fôlego para fazer esse acompanhamento porque
fomos abalroados pela gestão. Não previmos a
quantidade de dados e incidências para gerir, e
ninguém planeou que estes, por si só, dariam
tanto trabalho. Ora, isso abafou o nosso papel,
que devia ter sido outro – o de acompanhar e
ler o que se estava a passar e o de proporcionar
encontros. Este ano, tendo mais tempo, não
foi tão pesado como em 2011, mas não sobrou
tanto fôlego como seria desejável.
Segundo desvio, já referido: o que esperávamos que fosse sentido como uma estrutura
colectiva não foi, porque o peso da estrutura
central foi maior. Cada um trabalhou essa rede
horizontal ao nível do seu projecto, mas, depois,
entre parceiros e entre redes esse sentido de
maior responsabilidade para o todo não foi tão
alcançada.
Terceiro desvio: começámos a estudar e a
preparar o modelo operativo a partir do fim de
2009 já com a equipa que se propunha a organizar isto. Estava previsto começar os trabalhos
em Abril de 2010, mas isso foi sendo adiado.
Em Novembro de 2010, tivemos uma reunião
com os presidentes de junta a pensar que íamos
ter em Dezembro a apresentação pública, coisa
que só aconteceu em Fevereiro de 2011. Foi um
ano e quatro meses só na expectativa de começar, o que para nós foi um esforço imenso para
manter a coisa viva.
Neste período estivemos a trabalhar muito
na apresentação ao Conselho Consultivo, no
programa geral, e isso deu-nos tempo, também
porque foi quando começámos a montar uma
linguagem comum. Teve essa vantagem.
AC › O ritmo das decisões institucionais é
sempre uma dificuldade porque é sempre mais
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lento do que o que se pretende. A apresentação aos presidentes de junta foi um momento,
para mim, de alguma perplexidade, porque,
depois deste tempo todo a estruturar, saímos da
reunião com a sensação de que não tínhamos
conseguido explicar isto, o que teve, depois, consequências no terreno. Houve comportamentos
diferentes. A responsabilidade é nossa em não
conseguirmos traduzir o que pretendíamos.
Mas também há pessoas que apostam neste
escuro e outras que desconfiam dele.
AP › Nesta reunião, que juntou os presidentes de junta do Centro Histórico do Porto e das
outras freguesias, como o Bonfim, Santo Ildefonso e Massarelos, percebemos que as juntas
de freguesia mais abertas foram as limítrofes.
As do Centro Histórico do Porto foram as mais
resistentes ao projecto e as que exigiram uma
maior formalidade, o que – fomos depois percebendo – está relacionado com o desgaste deste
território do Património Mundial em relação a
projectos de origem e desenho institucional.
AC › Nos primeiros momentos de confronto
com a PortoLazer, tivemos de negociar o que
nós víamos antes de mais como um trabalho
oficinal e de envolvimento no terreno com a
necessidade de visibilidade pública e de resultados. Fomos tendo de negociar a necessidade
de projectar para o exterior aquilo que foi um
investimento muito grande em termos da cultura e da criatividade do Porto e de defender o
projecto de algum excesso precoce de visibilidade, para proteger a acção das pessoas da responsabilidade que essa visibilidade traz e que
poderia ser demasiado impositiva em relação a
um campo de liberdade, que permite ir para o
terreno e só lá perceber o que é que faz sentido.
Outra surpresa: com o Conselho Consultivo, que foi constituído por pessoas altamente
contributivas e competentes em áreas muito
diferentes, nunca conseguimos um funcionamento de máquina afinada. Houve sempre uma
espécie de distância do contributo do conselho
face ao afogamento que nós tínhamos no processo em si.
O que é que esperavam e o que é que obtiveram do conselho?
AC › Nós esperávamos ajuda. E obtivemos
ajuda, mas, como não está mergulhado nas
acções, o Conselho Consultivo dá sempre uma
visão macroscópica e faz a sua contaminação
mais em função daquilo que são os seus processos de leitura do que em função daquilo que
está a emergir do processo no terreno. Mas esse
contributo é mais difícil para nós de gerir.
AP › À medida que o trabalho no terreno foi
de facto acontecendo, essa dificuldade sentiu-se mais. No início, estávamos todos a discutir
os pressupostos conceptuais do projecto. Foi
sendo cada vez mais difícil passar, registar e
apresentar toda a informação a que estávamos

a ter acesso. Mas também aconteceu uma coisa
interessante: alguns dos membros do Conselho
Consultivo foram encontrando um papel produtivo em áreas específicas, foram-se associando a
projectos. Foi mais fácil manter uma relação aí
do que no conselho de discussão do conjunto do
projecto.
AC › Há um marco importante no qual o
Conselho teve papel determinante, que é a
decisão de alterar o nome do projecto de “Porto
2.0” para “Manobras no Porto”. No fundo, esta
alteração consagrou a viragem de um projecto
de visibilidade para um projecto que é mais
assente na acção no território. O nome fez isso,
clarificou completamente essa mudança de
vocação, o que também não foi isento de discussão e de negociação, porque reflecte as diferenças entre aquilo que é a visão institucional e
aquilo que está inscrito até no coração de quem
vai desenvolver a acção.
AP › Outro desvio: numa ronda inicial,
entrámos em contacto com pessoas recomendadas pelo Conselho Consultivo, com pessoas
que se autopropuseram, com pessoas que se
tinham associado logo na candidatura, e fomos
propondo como metodologia de trabalho fazer
reuniões de grupo. Associámos projectos que
nos pareceu poderem ter afinidades: organizámos as reuniões, começámos a construir
um blogue que era uma plataforma virtual de
discussão activa entre todos. Para além disso,
quando havia projectos que pareciam afunilar
em áreas muito concretas, sugerimos que se
associassem num projecto único. Esse processo, percebemos nós, não foi muito fácil.
Havia pouca vontade para trabalhar em conjunto, quase sempre um dos parceiros acabava
por cair e só o outro seguia com o projecto. No
segundo ano, por isso, instintivamente, fomos
deixando cair este tipo de esforços. O blogue
também não foi assim tão participado pelos
parceiros, foi muito mais por nós – e foi muito
útil para nós. As pessoas não sentiam tanta
necessidade de discutirem o projecto face a
outro ou de estabelecer ligações. Cada projecto
sentia mais necessidade de se definir a si próprio e de se desenvolver.
AC › Resumindo, quando tentámos funcionar como casamenteiros praticamente
falhámos. Mas nesta ronda também aconteceram outras coisas importantes. A partir das
primeiras reuniões com o Conselho Consultivo
estabelecemos os parâmetros do lançamento
da Convocatória de Envolvimento. Aqui, tivemos de tomar algumas resoluções, como, por
exemplo, assumir que os parceiros que tinham
aderido ao projecto em sede de candidatura
não participariam obrigatoriamente no projecto. Decidimos que a eleição dos projectos
tinha de valer por aquilo que já na programação deste primeiro ciclo fazia sentido e isso não
foi fácil porque havia uma expectativa criada

pelo parceiro que estava dentro desde o início.
Tivemos depois um problema de gestão financeira: quando chegámos a meio desta Convocatória de Envolvimento, tínhamos projectos
que, no conjunto, custavam três vezes o que
tínhamos disponível, pelo que tivemos de fazer
uma operação dolorosa de corte de projectos e
de renegociação de investimento nos projectos
seleccionados para reduzir dois terços àquilo
que era proposto.
No blogue fizemos a primeira organização
e programação da acção: o Repetido/Refeito, que
tinha a ver com a produção industrial versus
a criação para novas produções; o Mostrado/
Experimentado, ou seja, entre a mostra no palco
e a partilha com o outro no contacto directo;
o Banal/Essencial, que reflectia sobre até que
ponto o quotidiano é uma banalidade ou uma
essência enquanto colectivo, enquanto pessoa;
o Vazio/Partilhado, que tem a ver com a ideia
de que um espaço de vazio é uma oportunidade
para gerar qualquer coisa; o Presente/Latente...
AP › ... que tem a ver com o que se pode ler
no território e se pode tornar evidente a partir
daí.
AC › Foi segundo estes motes que pusemos
as pessoas em contacto e as convidámos a associarem-se, mas não resultou.
AP › Uma coisa foram os casamentos forçados que falharam. Outra coisa foi o facto de
a discussão colectiva dos projectos de cada um
não ser uma coisa natural.
AC › A segunda organização de linhas de
acção – Haja Chão, Haja Mão, etc. – foi uma
âncora muito útil para decidir quais os projectos que deveríamos recusar e quais os que queríamos renegociar porque isto indiciava modos
de acção e de complementaridade de acção
global no Centro Histórico do Porto. Curiosamente, isso serviu para a primeira apresentação
da acção à PortoLazer, mas deixou de fazer sentido quando chegou o momento de apresentar
para fora o projecto, porque as pessoas preferem ouvir falar de teatro, de cinema, etc..
Neste momento, a nossa preocupação maior
era deambular pelo Centro Histórico do Porto,
falar com os parceiros e com as pessoas, viver
o mais possível aqui, falar com as juntas, pôr a
convocatória online e fisicamente nos lugares,
entrar nas associações. Fizemos isto a pensar
que, depois da convocatória aberta, receberíamos das juntas, dos cafés, dos espaços, propostas de acção. Para mim o caso mais sintomático
era uma linha chamada Conversas, que existia
para que pessoas propusessem ideias que valessem a pena para o centro histórico. Se há tantos
problemas, se as pessoas manifestam tantas
questões sobre o sítio onde vivem, sobre a história, e se há todo este ressentimento, e se têm
aqui uma oportunidade e um apoio para falar
sobre isso e nem assim se mobilizam e preenchem um simples papel... Todos os processos

de candidatura eram coisas muito simples mas,
mesmo assim, as propostas que vieram de pessoas com ligação ao centro histórico foi muito
escassa: só houve uma proposta entregue nas
juntas de freguesia e, ainda por cima, perdida
no processo.
AP › No segundo ano tentámos alterar essa
estratégia. Percebemos que no primeiro ano
o projecto ainda não era tão conhecido, que o
tempo foi insuficiente para a apresentação de
candidaturas, que as juntas de freguesia nem
sempre são as entidades que estão mais próximas no terreno. No segundo ano, optámos
por ir atrás dos centros sociais e reforçámos a
divulgação da convocatória aberta e oferecemo-nos para ajudar. Mas, mesmo com muito mais
condições, acabámos por não conseguir obter
uma grande diferença de resultados. As propostas vieram quase sempre de estruturas que
já estão organizadas em termos de produção.
Uma excepção foi o exemplo do Centro Social
de São Nicolau, que concorreu nos dois anos
por iniciativa própria e que foi muito activo.
AC › Em paralelo, assistimos a uma história
em que nós teremos tido influência, ou em que,
pelo menos, nós teremos servido de termo de
comparação. Quando participámos na reunião
no Nós do Centro, detectámos uma divergência
entre um grupo de cidadãos e algumas instituições do Centro Histórico do Porto. E, no decurso
do Manobras, este grupo foi-se organizando até
evoluir de uma situação de recusa em participar
nas convocatórias abertas para se encontrar ele
próprio a organizar conversas sobre o centro histórico. Nós servimos como contraponto que dá
energia para tomar a iniciativa e muitas coisas
poderão funcionar só assim – mesmo as pessoas que não aderiram ao Manobras podem ter-se servido do Manobras para reflectirem sobre a
sua própria iniciativa.
AP › Temos outro exemplo, que é uma espécie de peregrinação que os centros sociais costumam fazer no Natal. Este ano, por iniciativa
própria associaram-se alguns grupos que se
encontraram no Manobras. O próprio trajecto
e formato do percurso alterou-se. Eu leio estas
mudanças, mas seria um atrevimento afirmar
que tudo isto aconteceu por causa do Manobras.
Quais foram as maiores dificuldades que
enfrentaram?
AC › Claramente, quanto a mim, o Manobras teve uma estrutura subdimensionada face
ao desafio. Os dilemas da acção diária – uma
acção que precisa de espaço, de resolver coisas em escalas diferentes – são demais para a
equipa disponível.
Por que é que decidiram ter uma estrutura
tão pequena?
AC › Na ambição de libertar recursos para a
acção.

AP › Em parte, também não tínhamos
noção do volume de trabalho. A redefinição no
segundo ano, já previa descentralizar mais, mas
como as pessoas que conhecem melhor os projectos, que estão todos em definição e são todos
experimentais, somos nós…
AC › Outra dificuldade: o pouco treino que
os proponentes têm em lidar com as questões
formais inerentes a estas coisas, que é preencher uma ficha consistente, com a missão,
sinopse, processo, resultados, estratégia de
documentação. E, apesar de todos os processos
formais exigirem estes procedimentos, produzir esses documentos não está nas suas habilitações. Se lidas com instituições já habituadas
a estes processos, isto já não é tão verdade
quanto isso, mas quando chegas a pessoas
que têm uma posição estratégica no terreno
muito interessante mas não têm treino nestas
coisas, percebes que é necessária mais ajuda
para formalizar os projectos. Foi preciso fazer
um “trabalho de sapa” a traduzir os projectos
para que eles institucionalmente pudessem ser
aprovados.
AP › Há outra coisa que se soma a isso, que
é o facto de nem todas as pessoas terem estruturas preparadas para assumir um processo
de contratação. Há pessoas que, em termos
financeiros, têm estruturas muito complicadas
e disseminadas.
AC › Nem sequer têm maneira de facturar.
AP › Sim. Além disso, estes processos financiados estão montados para se resolverem com
macrocontratações. E no Manobras estamos
a falar de centenas de contratações em que,
muitas vezes, as pessoas tiveram de procurar
desvios para poderem ser contratadas, o que
é contraditório em relação a um projecto que
quer ir ao terreno e chegar às pessoas. Não é
fácil. Por exemplo, nós queríamos fazer levantamentos dos ateliês do Porto que têm valor, mas
sabemos que, legalmente, alguns não podem
sequer ser comunicados. Um projecto como o
Manobras está num enquadramento que não
lhe permite deixar de lado estas questões.
AC › O momento de visibilidade também
denuncia muitas das dificuldades. Por exemplo,
a de pôr de uma forma comunicável a programação que é desenvolvida durante o período
oficinal e que produz, de repente, quase 300
eventos. E depois, perceber de que forma o
impacto destes dias de visibilidade também
transforma as pessoas e tem fenómenos completamente contraditórios.
No Miradouro da Sé, no primeiro ciclo,
lembro-me de passar por uma senhora e de ela
estar a ir-se embora do palco montado lá, a lançar raios e coriscos às pessoas do Manobras que
tinham feito aquilo. E, depois, lembro-me de
ver durante os Dias de Manobras pessoas que
começam a abrir a porta para guardar o carrinho
das bancadas gastronómicas, às três da manhã.
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MANOBRAS
À MODA
DO PORTO

De repente, estes antagonismos e estas adesões
vêm ao de cima nestes momentos, enquanto o
período oficinal é mais de negociação branda,
em que só sabes o que se passa relativamente
aos agentes que aderem.
A grande diferença entre 2011 e 2012 foi que
no primeiro ano tivemos um momento no São
João que foi muito pontual em termos de produção da nossa parte e depois tivemos o resto
do tempo a caminhar para estes cinco Dias
de Manobras. Apesar de tudo, em 2012, nós
tivemos quatro momentos de visibilidade com
alguma intensidade: o Dia dos Centros Históricos, o FITEI e o Serralves em Festa no centro
histórico, as Rusgas de São João e, depois, os
dez Dias de Manobras. Tudo isto, mesmo que
faça sentido na programação, é mais difícil de
gerir, é uma interferência muito maior. Apesar
de termos lançado a convocatória com dois
meses de antecedência comparativamente ao
ano anterior, acabámos por, no fim, só ganhar
quinze dias no desenho da programação dos
dez Dias de Manobras.
AP › Mas o trabalho oficinal começou antes,
em Março, e no segundo ano houve muitos
mais parceiros a predisporem-se para este trabalho continuado, porque a própria modelação
do projecto já era muito mais consciente desta
necessidade de modelo de trabalho oficinal.
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O facto de haver a experiência do ano anterior e
de termos conseguido fazer um desenho mais
claro em 2012 facilitou a implementação do
Manobras.
O que é que a participação no Manobras
revelou sobre vocês próprios, enquanto indivíduos e profissionais que trabalham em áreas
criativas?
AP › Das coisas que eu mais senti em 2011
foi o peso das relações pessoais no trabalho.
Há imensas partes do processo que têm a ver
com as pessoas que lá estão e a forma como
gerem essa relação e o peso que isso tem é tremendo. Ao mesmo tempo, acho que não há
nenhuma área em que isso não seja assim.
Estás a falar do quão importantes são as relações que vais construindo entre as pessoas e em
que é que isso determina o sucesso das acções.
AP › Sim, as empatias que sentes ou não
foram, de facto, determinantes para os projectos acontecerem ou não, e correrem melhor
ou pior. Também o espaço, a escala, o contexto.
As relações que se criam num círculo alargado
ou num círculo mais apertado são diferentes.
Comecei a perceber essas subtilezas e o peso
que elas têm e que é inesperado.
AC, AP, entrevistados por MIC, PDR e PR

O Centro Histórico do Porto foi a sala aberta que acolheu as várias centenas de projectos desenvolvidos no
âmbito do “Manobras no Porto”, e o palco privilegiado
de celebração dos inúmeros encontros entre gentes e
ideias, a que esta iniciativa se propôs desde o início, e
que se inspiraram, e fizeram (re)pensar, naquilo que o
Porto tem de mais genuíno e autêntico: o seu território,
a sua memória colectiva, a sua capacidade de trabalho e
iniciativa e a criatividade das suas gentes… e até a forma
de se exprimir directa e com pronúncia!
Resultado de uma candidatura submetida pela
Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer,
aprovada pelo CCDRN, no âmbito do programa comunitário de criação e consolidação de um cluster de indústrias criativas no Norte de Portugal, contributivo para
o desenvolvimento económico nacional, o “Manobras
no Porto” traduziu-se essencialmente num projecto
de intervenção imaterial no Centro Histórico do Porto
(CPH) que, durante 2011 e 2012, revelou, cruzou e animou o património imaterial deste vital território da
cidade, reforçando a aposta do município na reabilitação e revitalização da Baixa, bem como na valorização da
oferta turística da cidade, na qual o CHP tem um papel
fundamental, quer pela via da valorização do território,
quer pela via da oferta de uma experiência e vivência
únicas, como aconteceu com a oferta desenvolvida por
este projecto.
Integrando o processo de dinamização da Baixa, e
do Centro Histórico em particular, o Manobras trouxe à

cena os mais diversos actores que vivem e actuam nessa
zona da cidade, num envolvimento que acreditamos ter
potencial para gerar retorno num futuro próximo. Teve
ainda o mérito de atrair ao centro da cidade vários dos
agentes da actual energia criativa e cultural da cidade, e
de desafiar novos agentes impulsionadores da mesma,
lançando-lhes o desafio de pensarem e criarem para este
espaço, neste tempo e com estes actores, recriando-o e
devolvendo-o à cidade e, sobretudo valorizando-o, aos
olhos de todos, mas sobretudo aos olhos daqueles que o
vivem diariamente e que, por isso, o podem preservar de
forma mais directa e constante!
Esta foi assim uma excelente oportunidade para cruzar o trabalho dos mais variados agentes de dinamização cultural e criativa da cidade, facto relevante numa
política municipal que prevê uma programação de animação cultural articulada com toda a cidade, e constante ao longo de todo o ano. Estas “Manobras à moda
do Porto” foram assim o resultado de um trabalho de
dois anos que uniu o município a criadores, pensadores,
empresas, agentes sociais, associações, universidades
e habitantes em geral com o propósito comum de levar
a cabo um evento que englobou um conjunto diversificado de formas de expressão artística, desde a música ao
teatro, da gastronomia à dança, passando por debates,
exposições, oficinas, artesanato, documentários, mostra
de filmes, e muitas outras expressões e iniciativas que
fizeram bater de forma mais forte e ritmada o coração da
nossa cidade. HN
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Qual a sua opinião sobre o Manobras no Porto?
Boa, quanto mais não seja para despertar a atenção
para algo que não devia existir: o Centro Histórico.
Que acções têm mesmo que continuar?
As acções devem continuar enquanto o Centro
Histórico existir – ou seja, até que passe a ser uma
parte da cidade como qualquer outra.
Creio que, apesar dos progressos notáveis
em relação a outros eventos anteriores, pode
haver ainda mais envolvimento dos habitantes,
das suas colectividades e das suas estruturas de
representação política. Se estas últimas
não responderem, será a altura de os habitantes
perceberem que elas não estão à altura deles.
O que correu mal?
O afundamento da cápsula. Para além de demorar
muito tempo, não foi suficientemente fundo…
O que evitar?
A todo o custo termos como animação da Baixa,
alternativa, etc. Estão demasiado gastos para
serem eficazes e os objectivos das Manobras
vão bem para além deles.
Como assinamos uma mensagem colectiva?
Como se prossegue com a iniciativa?
Como nos mantemos em contacto?
Sim.
JF
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A minha mãe vinha de Arca d’Água para ir ao Porto.
Isto, porque não havia VCI e os limites do Porto
eram a estrada da Circunvalação, desde o Castelo
do Queijo ao Infante, às margens da Ribeira.
Quando dei comigo, Campanhã também é Porto.
E não era, nessa altura.
A cidade era diferente. Por exemplo, o encanto que
a Praça da Batalha tinha com os cinemas, com os
eléctricos, mas não desses turísticos que circulam
agora por aí, em que se paga 2€ para ir à Praça
da Batalha ou para ir ao Infante. Mataram o Porto.
Hoje, sinto-me triste por sentir a falta do som
dos eléctricos na Praça de Carlos Alberto: “Pim,
pim!”. O que faz andar o eléctrico é o reóstato e
quando estava sobrecarregado, havia aquele som
característico: “brom, brom, brom, brom, brom!”, que
era lindíssimo! Ir para Matosinhos com o atrelado
atrás, e o gajo da frente: “Pim, pim!”, e o gajo do
atrelado: “Príííííu!”, com o apito. Eu recordo-me que
saltava o eléctrico. Vinha-se de Pereiró, no 4, por
exemplo, mas depois queríamos ir não sei para onde
e saltávamos para outro.
A cidade do Porto e especialmente a freguesia
desta área são riquíssimas em património. Mas o
maior património da Vitória é o povo, os cantares, o
contar das histórias. E foi isso que me fez apaixonar
pelo Porto e pela Vitória, onde estou há 38 anos.
E não saía daqui para ir para outra freguesia.
Tive um convite há coisa de quinze dias, mas foi
de uma pessoa a quem eu disse “Aguarda aí uns
tempos, eu agora estou com o Manobras”, ou seja,
o Manobras já fez jeito, quanto mais não seja, para
me desculpar.
Estou convicto de que se hoje começássemos
a construir o espectáculo não tínhamos 200,
tínhamos 600, 800 pessoas. O ensaio geral foi
giríssimo e todo o percurso é digno de ser feito,
sobretudo aquela parte nas Taipas que está bem
montada. A grande vantagem do Manobras abrir as
portas da cidade, as portas do centro histórico às
próprias pessoas.
C13
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água
marmelos
broa de avintes
vinho
flor de sal
batata
massa de crepes
chineses
couve galega
figos pingo de mel
pimenta preta
loureiro
alho
cominhos
salsa
frango
carne de porco
redenho
tripas enfarinhadas
pão de centeio
sangue de porco
cerveja
cebolas
piripiri
azeite virgem
grelos
ovos
salsicha
linguiça
fiambre
moelas
tomate
malagueta
potas
limão
vinho do porto
maisena
pimentos
maçã
conservas
sardinha
petinga
cavala
ovas de sardinha
bacalhau
alheira
farinha
óleo
espinafres
requeijão
morcela da beira
açúcar
chouriça
presunto
leite
queijo da serra
pau de canela
caramelo

Verde seco
Pão de Mafra cortado às fatias
400 g couve galega cortada em caldo verde
4 linguiça
4 dentes de alho picados
2 queijos mozarella
1 colher de sopa de azeite
Sal qb
Retire a pele das linguiças, corte-as às rodelas
e leve-as a alourar na frigideira com azeite.
Colocar de seguida o alho picado; quando estiver
ligeiramente dourado junte o caldo verde e mexa,
tempere com sal e deixe em lume brando durante 8’.
Regue o pão, cortado às fatias, com um fio de
azeite e coloque-o num tabuleiro de levar ao forno
bem quente para tostar.
Distribua o preparado pelas fatias de pão tostado
e cubra com a mozarella cortada às fatias. Leva-as
ao forno para derreter o queijo e sirva logo a seguir.

Compota de 5 pimentos
3 kg de pimentos de cores variadas
(verde, vermelho, amarelo, laranja)
2 pimentos habanero
250 g de tomate cereja
Açúcar
Limpe os pimentos de sementes e corte-os
juntamente com os tomates em pedaços de 0,5 cm
quadrados.
Pese e junte 70% do peso em açúcar.
Ponha os ingredientes num tacho e reserve uns
minutos. Leve a mistura ao lume até ferver e depois
cozinhe em lume brando durante 1h30 a 2h.
Acondicione a mistura em frascos esterilizados
quentes, vede e cole os rótulos.
Sirva com tostas e queijo.
C15
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CAMPO
DE MANOBRAS
1.
DE FASES
A MODOS
DE ACÇÃO
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O Manobras abriu espaço de oportunidade em contexto de um financiamento europeu dirigido à promoção das indústrias criativas regionais sob a forma de um
grande evento cultural de captação alargada de públicos.1 À imagem de um festival como mostra de produtos, concentrado no tempo e nos agentes proponentes,
contrapôs-se a hipótese de suportar antes de mais um
modelo de produção contínua propiciador de uma ética
cidadã. A escala de grande evento seria atingida pelo
embrenhar progressivo desta máquina na vitalização da
própria cidade.
O Manobras propôs-se então a gerar novas produções a partir do potencial identificado nos recursos residentes e actuantes no território do centro histórico, para
daí despoletar um momento excepcional de celebração
e exposição, com impactos nos entendimentos que fazemos desse mesmo território. A procura de um processo
que permitisse percorrer estas dimensões colocou o
problema do balanço da duração, sequência e correlação entre dimensões, e entre estas e os ritmos da própria
cidade. Precisamente porque o Manobras se distinguiria pelo enraizamento da produção inventiva e artística

1. Consultar: Programa Operacional
Regional do Norte – “Aviso de Candidatura de Concurso para Apresentação de Candidaturas, Sistema de
Apoio ao Cluster de Indústrias Criativas – Grandes Eventos”, 2009.

como acção cidadã, da qual brotariam então resultados, sentiu-se antes de mais a importância de sublinhar
insistentemente a condição de uma prática contínua de
prospecção e fabricação no terreno.
1.º CICLO

Na fase preparatória, e ao longo do 1.o Ciclo, foi-se
tacteando e reescrevendo a estrutura de tempos, ritmos
e intensidades, a partir da definição de momentos e de
encadeamentos de acções. O 1.o Ciclo avançou tendo
por modelo três períodos, que se alimentam sequencialmente e com durações distintas.
Período Oficinal » Tratou-se de um período de acções
continuadas, previsto para o intervalo entre Março e
Setembro, embora o grosso das acções tenha iniciado
efectivamente em Junho. A sua vocação era a de enraizar novas rotinas de produção inventiva, criativa e cidadã
no território do centro histórico. “Trabalho contínuo,
progressivamente híbrido entre processos e produtos, destinado a interpelar o quotidiano do CHP e a consolidar presença e envolvimento no terreno. Assim, o próprio processo

de trabalho deverá originar uma erupção gradual de eventos
– contínuos, pontuais, em séries – integrados nos circuitos
vivenciais do CHP. Esta prática regular servirá para testar
caminhos de produção e treinar articulações entre as várias
equipas e vocações dos projectos.
Este será também o período de concepção e pré-produção
de eventos dedicados ao período de programação concentrada, a acontecer em Setembro. Período preenchido com
práticas regulares, processos duradouros de exploração, de
concepção, de levantamento, de formação, de envolvimento,
de produção. Resulta em séries de oficinas, de debates, de
encontros; programas de formação; espaços dedicados a
temas; estruturas leves (físicas ou virtuais) de apoio a práticas específicas, etc.” 2
À medida que o tempo de projecto foi comprimido
imprevistamente e a pressão dos compromissos aumentou, quer a formulação deste período quer a própria
dinâmica no terreno foram cavando a distinção entre as
acções contínuas e regulares e um momento excepcional de apresentação dos produtos resultantes, nomeadamente com prejuízo da visibilidade e alcance do
trabalho de envolvimento.
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2. Transcrição livre de “Apresentação do Projecto ao Conselho Consultivo”, 8 de Outubro de 2010; “Esboço
de Concretização”, 1 de Fevereiro de
2011 e “Convocatória de Envolvimento”, 2 de Março de 2011.

2.º CICLO

No balanço do 1. Ciclo constatou-se a necessidade
de transitar com maior continuidade as conquistas de
espaço, organização e rotinas do período oficinal para
os momentos de apresentação pública, e a enorme
importância em reforçar o registo documental do curso
dos processos, onde se viu residir a aprendizagem distintiva do Manobras, com capacidade para incidir nos
próprios processos. Isto levou a entender que as vocações e formas atribuídas aos períodos no 1.o ciclo eram
antes de mais “modos da experiência, que coexistem em
cada acção e em cada momento, embora em intensidades e
ritmos diferentes. São as várias formas de funcionamento
do laboratório.
o

5 Dias de Manobras » A designação deste período de
programação concentrada variou entre evento âncora,
pico, feira, festival, programação intensa, concentrada,
Manobras à mostra, 5 dias de Manobras. A designação
procurou a melhor forma de traduzir um momento de
celebração e visibilidade reconhecível pelos envolvidos e
pela cidade alargada, sem no entanto se confundir com
um espectáculo, preservando a sua génese e pertença a
um processo enraizado e colectivo de produção.
Nas primeiras formulações questionou-se qual
o melhor posicionamento deste evento no calendário da cidade: relacionado com a grande festa popular da cidade, o S. João, ou coincidente com o retorno
da cidade à actividade em Setembro, tal como preconizado na candidatura? Com uma duração de 10 ou 5 dias?
O ritmo de andamento do projecto conduziu à manutenção da hipótese lançada em candidatura. A opção de
relação com o S. João não apresentava qualquer viabilidade de calendário de acção. Esta noite acabou por ser
assinalada com a infiltração de uma rusga de músicos
e corpos extraordinários, e com o lançamento de uma
campanha de divulgação do projecto.
Quanto aos Dias de Manobras, a utopia era a da
“possível invenção de uma nova celebração de expressão
da própria cidade. Parte do trabalho contínuo deverá convergir para a programação de uma semana singular de
acontecimentos, com formatos e protagonistas diversos, concentrados no Centro Histórico, e daí propagados para a
cidade e para o seu exterior. Este momento é assim pretexto
e objectivo mobilizador da acção continuada. É momento
de gratificação dos intervenientes mais directos e da própria
cidade. Os acontecimentos assumem a forma de concertos,
intervenções em espaço público, exposições, caminhadas,
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percursos, conferências, refeições, feiras, filmes, documentários, exibições (...). Os múltiplos eventos são interligados
considerando qualidades do envolvimento e permeabilidade
à interacção, escala e capacidade de projecção, distribuição
numa malha de lugares e percursos do CHP.” 3
Nas primeiras formulações foi ainda levantado como
possibilidade um outro layer de acção: o período oficinal
prepararia estruturas e espaços públicos para acolher
com alguma espontaneidade acções auto-organizadas
e externas ao programa formal durante os Dias Manobras. Propunha-se a disponibilização alargada de recursos como palcos desmontáveis, dispositivos de suporte à
exposição, carrinhos de venda ambulante, kits de material, pontos de som e luz, grampos em fachadas, equipas
de voluntários, etc.
Balanço » Este período foi planeado para acontecer logo após os Dias de Manobras, entre Outubro e
Janeiro. Tinha como vocação ser “um tempo para remoer
as experiências, para propor calibrações de rumo e para adivinhar novas manobras. Fixação do processo, resultados e
conhecimento adquirido.” 4 Assim, o próprio modelo de
trabalho do Manobras considerava um período dedicado a avaliar-se e a reformular-se na transição do 1.o
para o 2.o Ciclo. Já no final dos dois ciclos de Manobras,
em 2012, o balanço seria dedicado a registar aprendizagens, consequências e perspectivas de seguimentos
futuros. A forma inicialmente prevista de conferência
final para publicação de resultados viria a transfigurar-se no “Encontro de Manobristas”, momento colectivo
e horizontal de troca de relatos, produção de leituras
e perspectivação futuras, cujos resultados partilhados
integram a edição de síntese do Manobras.

3, 4. Transcrição livre de “Apresentação do Projecto ao Conselho Consultivo”, 8 de Outubro de 2010; “Esboço
de Concretização”, 1 de Fevereiro de
2011 e “Convocatória de Envolvimento”, 2 de Março de 2011.

Estados ou modos da experiência
Diagrama dos modos da experiência,
in “Ponto de Situação”, 17 de Janeiro
de 2012.

5. Transcrição livre de “Ponto de
Situação”, 17 de Janeiro de 2012 e
“Dossier de Imprensa”, 18 de Maio
de 2012.
6. Consultar: AGUIAR, C.; SARRÓ,
J. – “Encontro de Manobristas. Conclusões dos grupos de trabalho.
Grupo 2, O Que Correu mal? O que
Evitar?”, 25 de Novembro de 2012.

Faina » O trabalho continuado no terreno mantém-se
como a base de todas as Manobras. Tece acções no território
pelo levantamento, apetrechamento, mobilização, treino,
produção. Quer-se transitar cada vez mais o motor das
acções para o habitante e cidadão, como anfitrião e autor.
A acontecer de Março a Setembro, com a demora e regularidade necessárias à transformação de competências e
redes de colaboração, intensifica-se em direcção aos momentos de visibilidade.
Toma a forma de auscultações, levantamentos,
mobilizações, oficinas, interferências estruturadas. Estabelece novas redes e cadeias de produção como projecto em si
mesmo ou como suporte que sustenta outros níveis de acção.
Recorre a espaços carentes de acção, de programa, de missão, cujo potencial é destapado por uma nova proposta de
ocupação. Espaços com condições mínimas que suportam o
enraizamento das actividades quotidianas. Espaços que acolhem vários projectos, com tendência a serem referência para
o conjunto do Manobras; espaços dedicados apenas a um
projecto específico. Espaços intensamente intervencionados
como âmago do próprio projecto; espaços de suporte a acções
de carácter mais itinerante.
Laurear » Todo o trabalho construído em oficina ganha
dimensão e impulso nos momentos de celebração e reconhecimento colectivo, projectando no espaço público outras práticas e imagens da cidade.
Acontece em momentos que pontuam o período oficinal de Março a Setembro, posicionando-se entre
programação institucional (FITEI, Serralves em Festa),
celebrações públicas da cidade (Dia Internacional dos
Centros Histórico, S. João, Natal), com um ponto alto no
novo momento criado, os Dias do Manobras. Abarca as

formas de performance; concerto de música; peça de teatro; sessão de vídeo; conversa; instalação; refeição; percurso;
exposição (...). Apropria-se de espaços exteriores públicos,
estrategicamente distribuídos nos vários lugares do centro histórico, como pontos nodais de confluência de todo o
Manobras; espaços profundamente apropriados por acções
de permanência do Manobras; espaços ocupados episodicamente e por acções várias; espaços privilegiados no miolo
CHP, ocultos dos circuitos preponderantes na cidade.
Cismar » Um processo assim assente na acção requer
um registo e uma articulação crítica que sedimente a experiência directa em alicerce robustecedor e contaminador de
acções futuras. Extrai e fixa dados passíveis de informar
acções futuras de transformação positiva. Compila imagens
e narrativas capazes de projectar a experiência Manobras
e a própria cidade. Acção contínua de Março a Setembro,
implica rotinas de devolução de registos, contaminando as
acções no decurso das mesmas. Intensifica-se após Setembro, contribuindo para uma compilação final de reporte do
projecto, partilhada e apropriável por todos os envolvidos
no processo, capaz de se projectar tanto dentro deste meio
como para o exterior. Concretiza-se em processos de registo
profissionais e participativos. Relatos, análises, imagens,
narrativas, ficções. Registo fotográfico, videográfico, escrito,
desenhado, graficado. Concepção de objectos e estruturas de
exposição. Percorre todos os espaços de Manobras. Espaços
dedicados à captação e treino de participantes, espaços expositivos de resultados, dispositivos de retorno regular de registos disseminados em estruturas já existentes no CHP.” 5

Não obstante os esforços para reforçar no 2.o Ciclo o
intercalamento do período oficinal com momentos de
exposição pública, os Dias de Manobras foram ainda
percepcionados como momento desequilibrado e sobre-concentrado de eventos.6
Apontam-se algumas observações a esta percepção.
A dinâmica dos parceiros revelou-se mais prediposta
para reforçar a sua presença nos momentos de maior
visibilidade pública do que a pontuar o seu processo
com apresentações intermédias. Também a cidade na
generalidade se manifestou mais disponível para aqueles momentos de visibilidade, e menos para participar
nos trabalhos oficinais.
É certo que um trabalho em curso e experimental
necessita com toda a probabilidade de reserva da visibilidade pública alargada, preservando condições de conforto
a todos os envolvidos para explorar caminhos incertos.
Mas nem por isso os trabalhos oficinais e de desenvolvimento, que tiveram uma regularidade intensa
no 2.o Ciclo, deixaram de se abrir à participação e de
se divulgarem, quer em meios de proximidade que
se mostravam ser os mais adequados para o envolvimento de pessoas (flyers, convites, parquins) quer em
alguns meios mais alargados (web sites, blogues, facebook). Ainda assim, o “acontecer” do Manobras parece
ser tendencialmente lido pela maioria como algo reduzido ao formato da apresentação, celebração e excepção,
e não como uma acção em primeiro lugar de criação/
produção. Talvez por ser aquele o formato em que estamos habituados a ser chamados, no papel de público-consumidor. A verdade é que, se os Dias de Manobras
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7. “Convocatória para documentários
dedicados a projectos do Manobras no
Porto. Procuram-se filmadores, fotógrafos, escribas, ilustradores, amadores
e profissionais, que queiram produzir,
individualmente ou em grupo, registos
críticos sobre os processos das Manobras
no Porto em 2012. Deseja-se incentivar a
produção de textos, acervos de imagens,
filmes, instalações expositivas, discursos e objectos insólitos que expressem
pontos de vista alternativos e projectem
novas imagens a partir do Manobras.
Poderão ser fiéis registos ou re-leituras
e efabulações, desde que enquadráveis
num perfil documental. Os candidatos
deverão escolher um só dos projectos de
Manobras e propor para ele um processo
documental/crítico a desenvolver. (...)
Destinatários Principais: Alunos dos
níveis secundário e universitário, jovens
profissionais ou meros interessados na
observação da cidade, praticantes de
ilustração, escrita, cinema, fotografia,
vídeo, design, jornalismo, arquitectura,
geografia, sociologia, individualmente
ou em equipa.” in “Convocatória
Aberta. Documentação”, 18 de Maio
de 2012.

tenderam, por um lado, a centralizar as atenções, também se constituíram, por outro, como síntese possível
de todas as Manobras, pois acabaram por demostrar a
sua natureza processual e participada e funcionaram
como vislumbre de um modo de estar na cidade propício ao seu inter-reconhecimento.
Também por causa deste conflito entre produção e
resultados, entre recolhimento e visibilidade, foi reconhecida a necessidade premente de documentar a
fundo os processos, por se concentrar aqui muito do
valor das aprendizagens concretas do Manobras, e pela
aparente diluição dessa aprendizagem na transmissão
dos resultados aos não envolvidos directamente. Foi
assim reforçada uma equipa de documentação central
bem como exigida uma componente documental como
parte integrante de cada projecto e, por último, abriu-se
de novo uma linha de Documentação 7 na Convocatória
Aberta, dirigida agora para o registo de outros projectos
de longo curso do Manobras. Não foi, no entanto, conseguida em todas as suas possibilidades a dinamização
fluída de troca de material entre parceiros, comunicação, documentação central e monitorização, nem encontrados mecanismos de retorno regular desse material
no terreno que contaminassem em directo o próprio o
curso das acções. Lê-se maioritariamente um estreitamento das linguagens escolhidas para documentar e
da matéria que é alvo de atenção do documentador e,
ao nível da autodocumentação, um subaproveitamento
do potencial da documentação como um produto em si
mesmo, e uma dificuldade em manter distância entre
um discurso promocional do projecto e a construção de
uma visão crítica e elucidadora do processo de trabalho.
Em toda a negociação de projectos, e desde o nível
institucional até à micronegociação interna a cada projecto, a importância de um trabalho de registo, reflexão, revisão através da construção de discurso é ainda
pouco valorizada, praticada, conhecida. E ela afigura-se
como fundamental num processo como o Manobras, o
que implica, antes de mais, a revisão de uma alocação
de recursos no desenho inicial, sejam eles financeiros,
humanos, ou outros, bem como a redefinição dos compromissos de partida.
Comparável a esta necessidade é uma outra de sincronismo de ritmos e inércias entre agentes de carácter
muito diverso, como são, por exemplo, as universidades,
os processos de financiamento, o dia-a-dia do criador,
as rotinas dos cidadãos. Uma acção desta índole num
território sem treino de trabalho conjunto requer um
período de sintonia porventura tão alargado como o da
vigência deste projecto. AC, AP
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CAMPO
DE MANOBRAS
2.
DE LINHAS
A ÁREAS
DE ACÇÃO
Como encontrar um quadro de articulação entre o
território sobre o qual se quer actuar, uma missão global dessa acção, e as vocações dos actores em vista? Esta
questão determina o estabelecimento das linhas ou áreas
de acção. Tentou-se, então, simultaneamente, apontar as
direcções e resultados ambicionados, estabelecer campos abertos onde projectos e actores muito diversificados
pudessem ter lugar, agrupar projectos com afinidade e,
finalmente, permitir à organização construir um mapa
geral integrador da especificidade de cada projecto.
Ao longo do processo, o desenho destas linhas ou
áreas surtiram como um teste e uma forma de reavaliar a relação entre estes componentes: permitiu afinar
a missão, avaliar os recursos e as vontades existentes, ir
clarificando um quadro metodológico e/ou disciplinar
orientador. As várias organizações foram emergindo,
primeiro num plano abstracto e prospectivo e, em fases
seguintes, em confronto quer com as propostas dos parceiros que se foram acumulando na mesa de programação, quer com as circunstâncias que o processo foi
desvendando no terreno, quer ainda com a fase em que
surgiram, ou seja, com o momento e as suas prioridades.
1.º CICLO

As primeiras tentativas procuraram tipificar intervenientes, campos de actuação e incidências metodológicas ou de missão. O plano abstracto em que a equipa
de coordenação operava colocava desde logo alguns
dilemas. “Cada equipa de trabalho conformar-se-á a partir
da empatia entre diferentes áreas disciplinares ou sectores
de intervenção na cidade, em torno de um ou mais campos
de expressão ou conhecimento locais a potenciar, e posicionando-se numa ou mais linhas de acção como estratégia de
abordagem desses mesmos campos.
Os campos de expressão ou conhecimento apresentam-se
como áreas de partida, já que a acção transformadora do festival os irá conduzir a híbridos ou novos campos locais.
Deste modo, cada projecto surge no cruzamento entre
tipos de parceiros, campos locais e linhas de acção.
(...) É viável definir previamente a qualquer acção no terreno as Linhas de Acção e Campos de Expressão e Conhecimento Locais? Serão os já esboçados os mais indicados para
responder à missão do festival? ” 1
Na mesma altura, um exercício de desenho de um
quadro global de acção tentou modelizar o comportamento daqueles ingredientes em acção, ou seja, o

1. In “Apresentação do Projecto ao
Conselho Consultivo”, 8 de Outubro
de 2010.
2. In “Convocatória de Envolvimento”,
2 de Março de 2011.

cruzamento entre disciplinas, campos de actuação,
calendário e orientações metodológicas. O exercício
demonstrou a enorme dimensão da tarefa em mãos,
tendo em conta o território em foco e o tempo definido para a acção (ver esquema da página seguinte).
A evidente necessidade de circunscrição de um campo
realista de trabalho acabou por ocorrer nas primeiras reuniões do Conselho Consultivo, através do lançamento da pergunta-mote “Que cidade é esta? Que
cidade pode ser esta?”.
Assumiu-se, assim, focar a acção global no inter-reconhecimento de quotidianos entre actores do centro
histórico e entre todos os actores da cidade no seu centro histórico. A metodologia escolhida assentou na provocação de encontros, ou seja, no incentivo ao trabalho

Parceiros

Campos de expressão ou
conhecimento locais (em esboço)

Linhas de acção

Comunidade
Universidade – Ciências Sociais
Universidade – Criativos
Agentes Criativos
Governação
Empreendedores

Modos de vida
Necessidades, expectativas e desejos
Narrativas
Modos de apropriação do espaço
Saber fazer artesanal
Gastronomia
Expressões tradicionais
Expressões emergentes
(...)

I. Reconhecer
II. Participar
III. Transformar
IV. Infra-estruturar
V. Projectar

conjunto entre diferentes. Diferentes actores, diferentes disciplinas e saberes, diferentes papéis, diferentes
dimensões do quotidiano e da cidade. Assumiu-se que
a acção global seria marcada por este inter-reconhecimento enquanto prática e enquanto resultado, o que corresponde de certa forma a uma operação com carácter de
levantamento da cidade disseminado por cada um dos
seus actores.
“Reiteramos: a orientação das nossas Manobras estabelece-se no espaço de encontro entre actividades, tribos e interesses
da Cidade, atraídos pelo seu Centro Histórico. Em 2011 propomos um desafio específico: um inventário crítico e provocador
da Cidade: Que Cidade é Esta? Que Cidade Pode Ser Esta?
» Explorar e registar em profundidade a nossa realidade
física, humana e quotidiana.
» Trazê-la – principalmente os componentes menos conhecidos da sua diversidade – para um espaço de visibilidade
comum e equivalente.
» Alimentar a capacidade de emancipação de grupos e pessoas pelo trabalho de descoberta, cruzamento e reforço das
suas forças próprias.
» Contribuir assim para que a cidade se auto-reconheça, se
interposicione e se emancipe publicamente.” 2
Se, por um lado, se elegeu a ideia de encontro como
marca da acção, implicando o desfazer de fronteiras
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RECONHECER / PARTICIPAR / INFRA-ESTRUTURAR / TRANSFORMAR / PROJECTAR
TERRITÓRIO

INVENTARIAR

CRUZAR

Haja Coração » Contaminação instantânea, eferves-

PRODUZIR

cente de um espaço de expressão e comunicação comuns.
Haja Coração é uma linha de acção que lida com matérias
e impactos imediatos e emocionais, ainda assim resultantes de processos de mergulho na realidade do CHP. É modo
de envolvimento por excelência, por não necessitar de
racionalização ou verbalização excessivas. O som, a música,
a experiência em directo assumem o fio condutor. (...)”

ANA NETO / SRU + PALCO P / MUCHBETA / AT + DIRECÇÃO PROGRAMAÇÃO

ESPAÇO MULTIDIMENSIONAL DE ENCONTRO

REDE DE ESPAÇOS FÍSICOS + ESPAÇO VIRTUAL (PLATAFORMA WEB) + MOMENTOS E CONTEXTOS DE PARTILHA
VISIBILIDADE DOS CRIADORES / PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO / AGENDA DE ACONTECIMENTOS / CONFERÊNCIAS / OFICINAS / ENCONTROS / SEMANA DE PROGAMAÇÃO INTENSA

1ª CONFERÊNCIA + OPEN CALL

CRIAÇÃO /
INVESTIGAÇÃO
PESSOAS

listagens

EQUIPA MONITORIZAÇÃO / ANA NETO / ...

ANA NETO+PALCO PRINCIPAL+MUCHBETA+AT

MAPA

ESPAÇO DE COOPERAÇÃO

CRIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM FORMAÇÃO /
PRESENTE / DEDICADA AO CHP.
COMUNIDADES CULTURAIS.

PORTAL WEB:
• MAPA DE AGENTES E PROJECTOS; AGENDA; INTERACÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PROJECTOS.
• DETECÇÃO DE POTENCIAIS CONEXÕES: PESSOAS, PROJECTOS, LUGARES, CHP, CIDADE, MUNDO.

ESPAÇO DE ENCONTRO

PROJECTOS
CAMPOS DE CRIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO

REDE DE VONTADES E COLABORAÇÕES.

(...)

SEMANA DE PROGRAMAÇÃO INTENSA

ANGARIAÇÃO DE
CIENTISTAS, ARTISTAS,
PROFICIONAIS, HABITANTES,
LOCAIS E EXTERNOS

MÚSICA
MÚSICOS

PALCOS

gravações

(...)

GASTRONOMIA
DONAS DE CASA

OFICINA
• APRESENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO / TROCA DE COMPETÊNCIAS.
• EXPLORAÇÃO: CRUZAR INSTRUMENTOS, TEMAS, TÉCNICAS, INTÉRPRETES.
• DIVERSIFICAÇÃO EXPRESSIVA.

EVENTOS PONTUAIS

FABRICO DE INSTRUMENTOS

• CONCERTOS
• SESSÕES PARTICIPATIVAS
• MÚSICA ITINERANTE

SÉRIES / PERMANÊNCIA
• SERÕES MUSICAIS
• INSTALAÇÕES SONORAS
• EVENTOS HÍBRIDOS ...

EDIÇÕES

NOVOS INSTRUMENTOS / GRUPOS / REPERTÓRIOS / PALCOS / PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

COZINHEIROS PROFISSIONAIS E/OU LOCAIS
INGREDIENTES E COZINHADOS

STOP / ESMAE / COMUNIDADE / MÚSICOS CONVIDADOS

RECURSOS MUSICAIS E SONOROS.
ASSOCIAÇÃO DE EMPATIAS, TEMAS E
EXPRESSÕES.

PALCOS REVELAM EXPECTATIVAS

REPERTÓRIOS E TÉCNICAS

STOP / ESMAE / FLUP

MAPA
CUMPLICIDADES

INSTRUMENTOS

PORTO.COME

PORTO.COME / REDE GASTRONOMIA LOCAL / CHEFES

MAPA

OFICINA

RECURSOS GASTRONÓMICOS.

• TROCA DE COMPETÊNCIAS CHEFS / COZINHEIROS / RESTAURANTES.
• EXPLORAÇÃO DE NOVOS COZINHADOS E TÉCNICAS.
• EXPLORAÇÃO DE CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE USUFRUTO.
• EXPLORAÇÃO DE CRUZAMENTOS COM OUTRAS ÁREAS.

COOPERAÇÃO

descrições

PROSPECÇÃO DE INTERESSES COMUNS ENTRE
RESTAURANTES LOCAIS, COZINHA PROFISSIONAL
E GASTRONOMIA DOMÉSTICA.

LOCAIS E HÁBITOS
(...)

MÚSICA À MESA

SEMANA GASTRONÓMICA
• REFEIÇÕES ESPECIAIS
• EVENTOS HÍBRIDOS
• GRANDE REFEIÇÃO PÚBLICA

SÉRIES / PERMANÊNCIA
• REDE DE RESTAURANTES / TASCAS
• OUTROS LUGARES E REFEIÇÕES
• COZINHAS E REFEIÇÕES PORTÁTEIS

EDIÇÕES

NOVOS COZINHADOS E TÉCNICAS / INICIATIVAS EMPRESARIAIS / REVALORIZAÇÃO DO CONSUMO / NOVOS ESPAÇOS, PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

SABER ARTESANAL
NARRATIVA REVELA TÉCNICA

ARTESÃOS
OBJECTOS E FUNCIONALIDADES
TÉCNICAS E MATERIAIS
USOS, ADAPTAÇÕES, INVENÇÕES
(...)

relatos

NARRATIVAS
NARRADORES
LÍNGUA, DIALECTOS, VOCABULÁRIO
ESCRITAS, ORALIDADES, IMAGÉTICAS
(...)

OFICINAS SÃO ESPAÇOS DE ENCONTRO

polaroids

MODOS DE VIDA
EXPECTATIVAS, DESEJOS, NECESSIDADES
ROTINAS, CONVICÇÕES
MODOS DE ENCONTRO E PARTILHA
(...)

ID+ / DANIEL / ARTESÃOS LOCAIS / ...

MAPAS

OFICINA

SABER FAZER ARTESANAL E PEQUENA INDÚSTRIA
DO PORTO.
USOS LOCAIS COM POTENCIAL DE EXPANSÃO

• TROCA DE COMPETÊNCIAS ENTRE ARTESÃOS E DESIGNERS.
• EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS E MATERIAIS.
• RE-CONTEXTUALIZAÇÃO DE OBJECTOS, USOS E PRÁTICAS.
• DESAFIOS À INVENÇÃO

CASOS DE ESTUDO
EXEMPLOS LIGADOS À VALORIZAÇÃO DE ARTES,
USOS E FUNCIONALIDADES LOCAIS.

arquivos

FITEI / FAP / TMP / FÁBRICA DE MOVIMENTOS / ...

OFICINA

RECURSOS NARRATIVOS

• ENVOLVIMENTO DE PESSOAS E COMUNIDADES LOCAIS
• PROSPECÇÃO E CRUZAMENTO DE TEMAS
• PROSPECÇÃO DE CONTEXTOS DE EXIBIÇÃO
• ...

MADEP / PROJECTOS VIVOS / MUF / ANA POVOAS / NEC

MADEP / PROJECTOS VIVOS / MUF / ANA POVOAS / NEC

MAPAS

OFICINAS I

(...)

Diagrama “Concretização em Curso”,
in “Apresentação ao Conselho
ConREFERÊNCIAS
sultivo”, 8 de Outubro de 2010.

(...)

ESPAÇOS E OCUPAÇÕES
TEMAS E CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO
DESEJOS E ESPAÇOS EM POTÊNCIA
CRIATIVIDADE LOCAL

• CONFRONTO COM O EXTERIOR – PLANOS URBANÍSTICOS,
INTERFERÊNCIA DO FESTIVAL, OUTRAS CIDADES, ETC.
• REFLEXÃO CIDADE QUE TEMOS / PROJECÇÃO CIDADE QUE
QUEREMOS
• EXPLORAÇÃO DE NARRATIVAS, EXPECTATIVAS, BLOQUEIOS
E RECURSOS.
• EXPERIMENTAÇÃO DE ACÇÕES DE PLANEAMENTO
COLECTIVO ENTRE COMUNIDADES, ARQUITECTOS, ARTISTAS,
GOVERNANTES E OUTROS TÉCNICOS DO ESPAÇO.
• PROJECÇÕES DA CIDADE (INCIDÊNCIA UTÓPICA)
• EXPLORAÇÃO DE INTERVENÇÕES DIRECTAS E INFRAESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS E MODOS DE ESTAR.

EDIÇÕES

NOVAS OFICINAS / PRODUTOS / INICIATIVAS EMPRESARIAIS / NOVOS USOS

MADEP / PROJECTOS VIVOS / MUF / ANA POVOAS / NEC

EVENTOS
CONCEPÇÃO / INTERVENÇÃO
• INTERPELAÇÕES E INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS
• PLATAFORMAS COLECTIVAS DE DISCUSSÃO DE POLÍTICAS URBANAS
• REDE DE INFRA-ESTRUTURAS E STOCK DE OBJECTOS MÓVEIS DE
APOIO A VIVÊNCIAS URBANAS
• NOVOS PERCURSOS DE EXPLORAÇÃO DA CIDADE
• REAPROPRIAÇÃO FUNCIONAL E SIMBÓLICA DE LUGARES (NOVOS
PROGRAMAS, OBJECTOS/MOBILIÁRIO URBANO, LEITURAS,
REPRESENTAÇÕES, …)

• EXPOSIÇÃO OUTRAS LEITURAS DA CIDADE
• EXPOSIÇÃO PROJECÇÕES COLECTIVAS DA CIDADE
• ACCIONAMENTO DE REDE DE INFRA-ESTRUTURAS E
LANÇAMENTO DE OBJECTOS E MÁQUINAS URBANAS.
• INTERVENÇÕES EFÉMERAS SITE-SPECIFIC (ACÇÕES,
INSTALAÇÕES, PERFORMANCES, …)
• PERCURSOS ALTERNATIVOS, ENCENADOS, …
• INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TRANSFORMADOS

EDIÇÕES

EXEMPLOS DE EXTRACÇÃO DAS DIFERENTES
EXPECTATIVAS SOBRE UM LUGAR E A SUA
TRANSFORMAÇÃO ATRAVÉS DE IMAGENS,
PROJECTOS, ACÇÕES, INSTALAÇÕES, ETC.
NOVAS VISÕES DE CIDADE / LUGARES DE ENCONTRO / ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO CULTURAL / APROPRIAÇÕES / DISPOSITIVOS URBANOS …

LEVANTAMENTOS

MAPAS

SÉRIES / COOPERAÇÃO

EVENTOS

DIY REGENERATION, PUBLIC WORKS,
CARRINHA/QUIOSQUE COMO POSTO DE
LEVANTAMENTO.
HOOGVLIET CITYSCAPE, WIMBY!, BANCO DE
IMAGENS DA MEMORABILIA.
CAN DO, MUF, TELEFONE GRÁTIS, ENTREVISTA
COM 3 PERGUNTAS.

MAPA DE FOLKSTONE-FOLKESTONOMY,
PUBLICWORKS
MAPA DA CRIATIVIDADE DE HACNEY, MUF

PLEASURE GARDEN OF UTILITIES, MUF.
AVANTCRAFT, CEARTE, CENCAL, EXPERIMENTA DESIGN.
RE-IMAGINING SHEFFIELD, PRUE HILLS
LÓGICA, WIMBY!
FOOD, GORDON MATTA CLARK
OPEN RESTAURANT COLLECTIVE
WINDOWSFARM
JOGOS COLECTIVOS, CAMPO BOARIO, STALKER

PRANZO BOARIO, STALKER
THE MEAL, LUCY HORTA
CUISINE URBAINE, AAA
KITCHAIN, MOOV
BARBECUE PORTÁTIL, PUBLIC WORKS
HORTIRECYCLING ENTERPRISE, STUDIO HORTA
BOCA DE CENA, TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO
PERCURSOS ENCENADOS, RED DYVE

disciplinares, sociais ou outras, e se, por outro lado, desenhávamos ainda num plano teórico, justificava-se um
quadro de trabalho assente em conceitos/designações
amplas, receptivas de diferenças e ainda assim focalizadoras da missão. Na primeira fase da Convocatória de Envolvimento do primeiro ciclo, o primeiro corpo de projectos
captados foi organizado em cinco categorias. Cinco pares
de palavras aparentemente opostas propunham expressar quer os dilemas do território e do seu quotidiano quer
os desafios que se colocavam ao modo como as áreas do
pensamento, do projecto, da expressão artística, poderiam incidir nesses dilemas. As categorias definidas
foram: Vazio/Partilhado (entre o espaço de vazio e a possibilidade de ocupação colectiva), Mostrado/Experimentado
(entre a exibição em palco e a experiência em directo com
o Outro), Repetido/Refeito (entre a reprodução industrial
e a criação de novas produções), Banal/Essencial (entre a
banalidade e a essência da pessoa, do colectivo, do quotidiano) e Latente/Presente (entre o oculto e o que se pode
revelar, expressar, produzir a partir do território).
Esta articulação permitiu trazer à discussão modos
de acção focados antes de mais na incidência sobre o
território, segundo dimensões do seu quotidiano, e conducentes, eventualmente a uma hibridez disciplinar.
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• NOVAS LINHAS DE PRODUÇÃO
• REDE DE MERCADOS

ENVOLVIMENTO NA PRODUÇÃO DE OBJECTOS E INFRAESTRUTURAS

CASOS DE ESTUDO

LUGARES E ROTAS ALTERNATIVAS
ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO / PROJECÇÃO
ESPAÇOS POTENCIAIS (DEVOLUTOS, DESPERDIÇADOS)

• LANÇAMENTOS DE PRODUTOS
• MERCADO DE OBJECTOS
• OFICINA AO VIVO

CONCEPÇÃO / PRODUÇÃO

IDEIAS / PRÁTICAS QUE DÃO OBJECTOS / NEGÓCIOS

MAPAS

CONFRONTO ENTRE O EXISTENTE, O PROJECTADO
E O DESEJADO.
CONHECIMENTO MÚTUO ENTRE GOVERNANTES,
PROJECTISTAS E HABITANTES

ESPAÇOS
MODOS DE APROPRIAÇÃO E PARTILHA

EAD 2011

EVENTOS

?

ENCONTRO
ESPAÇOS COMUNS (DO CHP, DA CIDADE)

REFLEXÃO (ID+)

ALARGAMENTO DO SABER FAZER AO CONTEXTO DOMÉSTICO

APROPRIAÇÕES REVELAM HISTÓRIAS

HISTÓRIAS, LENDAS, MITOS

DANIEL PIRES / REGINA / ID+

Reuniram-se os parceiros por grupos, testando as suas
capacidades e vontades para criar um entendimento ou
acção concertada em torno daqueles motes/campos/
objectivos propostos. O conjunto das reuniões contribuiu para melhor entendimento colectivo quanto à
acção global. No entanto, o agrupamento de actores em
torno de objectivos ou acções concertadas não teve o
sucesso desejado. Acredita-se, no entanto, que este facto
se deve antes de mais ao esforço que representa sair de
um modus operandi prévio, instalado, em direcção a circunstâncias de acção arriscadas ou desconhecidas.
Em todo o caso, o debate levou a uma selecção das
propostas e à sua reorganização. Surtiu então uma outra
articulação, mais concretizadora da natureza objectiva
dos projectos, quer quanto ao papel de cada um no conjunto do programa Manobras, quer quanto ao tipo de
incidência que perseguia no terreno:
Haja Chão » “Haja Chão reúne acções que se apresentam
como infra-estruturais para que as Manobras aconteçam.
Estabelecem ligações e interacções, envolvem, registam, comunicam, levantam e preparam espaços. Nomeadamente,
através da actividade de documentação, esta linha serve
ainda a Monitorização e a Comunicação do projecto. (...)

Haja Mão » “Fabrico de objectos, máquinas, instalações,
manipulação da realidade próxima. Esta linha e o conjunto
dos seus projectos estrutura uma teia dedicada à concepção
e fabricação de objectos, potencializando capacidades particulares da cidade. Compromete artesãos, oficinas e técnicas
existentes no Porto, criadores e projectistas. Levanta e trabalha problemas quotidianos. Potencia soluções amadoras.
Conquista espaços vagos como novas oficinas. Propõe as
oficinas e o lazer como pretexto e modo de encontro. Promove presença física, actividade e debate no CHP. Coloca a
questão da produtividade possível dentro do CHP, aproximando a capacidade de criar e projectar, o saber fazer, e a
disponibilidade para trabalhar. (...)”

2.º CICLO

No 2.o ciclo, assumiu-se à partida que as linhas de
acção seriam focalizadas nas dimensões e incidências
no território. Procedeu-se à síntese da configuração
“Haja” em três linhas compósitas, no sentido de obter
uma estrutura mais inteligível e eficaz:
Visibilidade / Expressão / Identidade » “Incide no
levantamento de costumes, história e histórias, pessoas, vontades, dilemas, contextos e problemas específicos, expressos
em processos de levantamento, interferência, registo, exposição e partilha. Procura-se aglutinar o todo pelo inter-reconhecimento profundo das diferenças, concretizado no prazer
da descoberta e do encontro.”
Economia / Subsistência / Produção » “Incide na actividade económica ou produtiva, assente em valor existente ou
latente. Procura-se emancipar o todo e cada um dos actores
promovendo competência técnica, argumentativa, artística,
propositiva; propondo produtos ou contextos de criação vocacionados para a produção de valor tangível; demarcando territórios com potencial de exploração produtiva.”

Haja Noção » “Negociação e teste de atitudes, circuitos, regras implícitas, relações, códigos. Haja Noção dedica-se a descobrir e estimular outros quotidianos no Porto. São
acções mais pragmáticas do que sonhadoras, que colocam em
debate, de forma objectiva, outros entendimentos de Porto,
através das suas dimensões mais essenciais: as rotinas quotidianas, a terra, o alimento, a negociação do espaço público, o
comércio, a subsistência e a realização pessoal. (...)”
Haja Nação » “Rasgos de projecções mais ou menos
utópicas de futuros comuns, desejados, alcançáveis.
Revelação de imagens, outras alternativas à narrativa estabelecida. Haja Nação dedica-se a projectar outras imagens
de Porto. Na programação são acções aparentemente desligadas mas, cada uma a seu modo, trazem à luz um pedaço
da cidade, imaginado em cruzamento com contextos e
práticas não usuais. Do desafio destes cruzamentos projectam-se novas visões, revelam-se capacidades e aspirações dos
envolvidos nas acções e estimula-se o campo de possibilidades
dos apanhados pelos resultados. A Nação Porto imaginada,
sonhada a partir da sua diversidade.(...)” 3

Esta articulação demonstrou capacidade para comunicar o programa na sua globalidade no seio da equipa,
e tornou-se no instrumento de diálogo entre a coordenação de conteúdos, o promotor e a equipa de comunicação, tendo ainda sido usada como primeira organização
da programação comunicada publicamente.
No entanto, viria a ser abandonada no momento de
comunicar os cinco Dias de Manobras. Nesta altura, a
necessidade de tornar legível uma programação densa e
muito diversa induziu uma reorganização dos projectos
em categorias mais próximas daquilo que são as áreas
do conhecimento e expressão tradicionais: música, artes
performativas, gastronomia, etc. Ainda assim, ficou
expresso no programa dos cinco Dias de Manobras, sob
a designação “Desbaste”, um conjunto de projectos cujo
foco principal foi exactamente a prospecção sobre outros
modos e campos de acção na cidade.
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3. In “Programação. Ponto de
situação”, 17 de Maio de 2011.

ATELIERS DO PORTO

Participação em estruturas
externas

Fracas probabilidades de
continuidade

3

1

1

Ana Póvoas e José Roseira

1

O MERCADO (DCH+SET+NATAL)

Spot

2

1

3

OLHA LÁ / AI MARIA

10pt

1

3

2

POESIAS SONORAS E FADO EM TEMPO REAL

Maus Hábitos

2

1

3

Spot

1

3

2

1

3

2

1

2

3

2

3

1

SÍNCOPE

Maus Hábitos

2

1

3

SONS DO PORTO (INCLUIR RUSGAS SÃO JOÃO)

Sonoscopia

3

1

PROCESSO CONSTRUÇÃO / ENVOLVIMENTO

FIMP

2

1

3

1

CANTINA DO MANOBRAS

Grupo de Gastrónomos HadHoc

2

1

3

1

•

1

•

1
1

•

DINAMIZAÇÃO / DISCUSSÃO LARG S DOMINGOS

ESAP

2

3

1

1

Grupo Musical de Miragaia

2

3

1

1

NEC / Joclécio Azevedo

2

Panmixia

2

1

3

PELE

1

2

3

1

ENVOLVIMENTO SÃO JOÃO

Colectivo Fábrica

2

1

3

1

•

BANDAS EM MANOBRAS

Casa da Música

2

1

3

1

•

3

1

3

1

1

3

1

ARRAIAL

Circolando

1

2

3

1

José António Cunha

1

2

3

1

Serralves

3

ENVOLVIMENTO / ANIMAÇÃO

2

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SINFONIA ERASMUS

FITEI

1

2

3

1

•

•

•

PROJECTOS / ENVOLVIMENTO (3 A 4)

CPF + Paulo Pimenta + FAUP + ...

1

2

3

1

•

•

•

•

COORDENAÇÃO DOCUMENTAÇÃO

? + Daniel Brandão + Marianne Baillot

2

3

1

1

•

•

•

•

REGISTO AUDIOVISUAL PROFISSIONAL

RIOT + DAWN P + LB + AO + CP

2

3

1

1

•

•

•

•

A BISCATEIRA

Maus Hábitos

2

3

1

PASS BY

Obra Madrasta

3

1

2

PERCURSOS ALTERNATIVOS...

CCRE - FAUP

1

3

2

60

66

78

1

•

1

8

4

•

•

•

1

•
•

•
11

2

7

2

17

“À ocupação de um território físico – Vamos manobrar
(n)a Cidade do Porto, território de cidade definido pelo seu
registo histórico, físico e humano: pelos caminhos, edifícios,
objectos, sinais, pessoas, memórias, discursos e acontecimentos ligados por linguagens, fluxos, padrões, afinidades,
valores comunitários, ânimos, quotidianos, relações causais. Vemos estas ligações mais densas no Centro Histórico.
Vemos neste um pólo magnético natural, que elegemos como
local privilegiado de exploração, encontro e celebração.” 1

•
•

•

1

•

•
•

•

1

Infraestrutura/Configuração da Cidade

Visibilidade/Identidade/Expressão

Economia/Subsistência/Produção

•

•

•

1

2
2

•

•
•

1
1

Casa da Música

•

•

•

1

Seiva Trupe

•
•
•

•

ENVOLVIMENTO / CONSTRUÇÃO / IMPACTO

CEIA SEM ABRIGO

•

•

ENVOLVIMENTO / ACÇÃO

•
•

•

ENVOLVIMENTO MIRAGAIA - TEATRO, CINEMA

ARCO DE SANT’ANA

•

•

1

2

•
•

•

1

DA MINHA CASA VÊ-SE O RIO / O MORTO...

Inovador / Inquietador

•
•

Helder Sousa (ACT)

1

•

•

•
1

CAMPO
DE MANOBRAS
3.
DE ESPAÇOS
A LUGARES

•

1

Chiara Sonzogni

2

•

•

1

RÁDIO MANOBRAS

Casa da Música

Tendente a permanecer

Grande visibilidade

•
•
1

RETORNÁVEIS

3

321 - Mocho Teórico

231 - Mocho Operário

312 - Cigarra Pensadora

213 - Cigarra Pragmática

132 - Formiga Macambúzia

123 - Formiga Festeira

2
2

STOPESTRA

Projectos estruturantes em
esboço

Cisma

1

1
3

(SEM PROJECTO)

Parceiros com novos projectos
definidos

1

Laureia

3

Inês Guedes
Oficiante?

PORTO PRÓXIMO (HORTAS)

Novos projectos Manobras em
definição.

Design Studio FEUP + Maus Hábitos

Faina

2

CASA DAS BRINCADEIRAS
1/2 PENSÃO REVISTO
MIRAGAIA

Fortes probabilidades de realização em continuidade

Autor

Projecto

Projectos

11

•
22

5

24

16

Quadro de análise do corpo de projectos, in “Ponto de situação”, 17 de
Janeiro de 2012.

Reconfiguração da cidade » “Incide criticamente sobre

a cidade e o seu modo de operar, propondo alterações, leituras, estruturas teóricas, relacionais ou físicas. Procuram-se
registos críticos do existente, mais ou menos utópicos, mais ou
menos longínquos, expressos em canais de comunicação, projectos futuros, re-configurações partilhadas.” 4
A opção valoriza as consequências efectivas, incentiva a leitura transversal das acções e contribui para
identificar os cruzamentos disciplinares possíveis em
favor de cada área expressa. Cada uma das áreas cumpre-se parcialmente e em diferentes medidas pelos diferentes projectos. Reconhece-se, no fundo, que as áreas
de acção são sobretudo instrumento de leitura e articulação e, não tanto, ou não de todo, instrumento de comunicação do programa.
Esta constatação incentiva então a elaboração de um
quadro de análise da programação que, colocado em
prática, evidencia qual o peso da transversalidade e o
desequilíbrio das incidências.
A análise aponta, num universo de 34 projectos, que
24 têm incidência na linha “Visibilidade / Expressão /
Identidade”, cinco têm incidência na linha “Economia
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/ Subsistência / Produção”, 16 têm incidência na linha
“Reconfiguração da Cidade” e 10 projectos demonstram
capacidade de incidência em mais do que uma linha.
Este desequilíbrio é significativo quanto às predisposições dos oficiantes e quanto às dificuldades da equipa de
coordenação em activar projectos com incidência directa
nas rotinas de produção e subsistência fora do âmbito
artístico. Por outro lado, as áreas de acção não provocaram a interacção entre projectos no terreno.
O desenho das áreas de acção não alcançou então
a expectativa inicial de ser instrumento de mobilização dos projectos para a inter-relação e constituição de
cadeias de produção articuladas, multidisciplinares,
visando aspectos específicos do território. Assume-se,
no entanto, que parte do caminho está feito, na medida
em que o debate, o ajuste e a configuração do programa
foi feito naqueles termos, e inscreveu-os assim como
quadro possível de reflexão sobre a acção na cidade.
Alguns traços do discurso ficaram, pois os argumentos
do envolvimento, da cooperação e da proximidade no
território são mais presentes hoje. O mesmo se deseja
para a índole das acções vindouras. AC, AP

4. In “Ponto de Situação”, 17 de
Janeiro de 2012.

1. Transcrição livre de “Convocatória de Envolvimento”, 2 de Março
de 2011.
2. “Dilemas: Organização no espaço:
quais as lógicas de articulação entre
espaços – espaços de trabalho mais
reservados e espaços de encontro alargado na cidade. É possível definir a
priori esta lógica de distribuição no
espaço durante as fases de trabalho no
terreno e durante a ocupação excepcional em Setembro? O que define essa
lógica? Lugares nucleares e lugares
satélite? Lugares de encontro da comunidade local e lugares de encontro da
cidade? Eixos e ligações preferenciais?
Vias de infiltração em áreas marginais?
Modelos de concentração e/ou dispersão? (...)” in “Apresentação do Projecto ao Conselho Consultivo”, 8 de
Outubro de 2010.
3. Transcrição livre de “Notas para
revisão do Esboço de Concretização”,
5 de Abril de 2011.

A proposta de explorar colectivamente revitalizações
do centro histórico do Porto demarcou-se, desde o início, da recuperação da cidade física, e elegeu como matéria-prima de trabalho as expressões, saberes, valores,
vontades e expectativas sedimentadas no território. Mas
esta matéria não deixa de se traduzir numa realidade
material e espacial, composta de sinais, objectos, edifícios, ruas, estruturas, presenças, movimentos. Assim,
extrair potencialidades deste território passava também
por levantar, interpretar e actuar sobre e a partir desta
realidade. Daí o repto à ocupação de um território também físico.
Por outro lado, dar corpo a um modo de acção que
se desenrolava como trabalho em curso, embrenhado
no quotidiano do lugar, passava por traduzi-lo em presenças físicas regulares e reconhecíveis, em actos de
apropriação, em sinais e rastos de práticas, em espaços
revistos e transformados. Paralelamente, ao momento
de projecção alargada deveria corresponder uma declaração de ocupação de espaços acolhedora do encontro
entre centro histórico e cidade.
No Manobras, os espaços físicos interessam na
medida em que lhes desvendamos ou declaramos vivências. São suporte para provocar diferentes qualidades de
encontros entre pessoas e grupos, à escala de cada projecto, entre projectos, e entre estes e a cidade alargada.
Os espaços foram então fonte, veículo, instrumento
para agir numa realidade mais imprevisível que é a de
quem está e como está.
1.º CICLO

Nos documentos de formulação inicial2 debateram-se
as possíveis e diferentes ocupações de espaços quanto
à regularidade da presença, quanto ao grau de compromisso com a missão do Manobras, quanto ao enterlaçamento com as ocupações já residentes, enfim, quanto
a um relacionamento com o centro histórico. Mas para

progredir nestas respostas, faltava conhecer que espaços
existiam, a quem pertenciam e como eram ocupados.
Foi iniciado um levantamento dos espaços disponíveis
que avançava na detecção de potencialidades quer para
cruzar pessoas e grupos quer para albergar actividades
híbridas entre invenção e quotidiano. Nesse momento,
destacaram-se como os mais promissores os espaços
desocupados – em ruína ou devolutos – e os espaços já
usados para reunião e encontro de comunidades. “Procuram-se espaços de manobra na cidade com algum grau de
indeterminação quanto aos seus limites, pertença, função,
significado, permanência. Espaços convidativos ao encontro de distintos modos, carácteres e tempos de apropriação
da cidade. Considera-se que esta qualidade de espaços pode
ser encontrada tanto nos espaços desocupados, onde está
ausente a actividade corrente da cidade, como nos lugares
em apropriação que hospedem em diferentes graus a reunião
de comunidades particulares e o cruzamento de diferentes
comunidades, grupos, pessoas.” 3
Sobre este levantamento esboçou-se uma proposta
de organização da presença durante o período oficinal, que era antes de mais uma estratégia de aproximação e mobilização, passível de vir a apoiar as acções a
implementar.
“Bases de operações – São lugares/sedes onde as acções
do Manobras têm permanência contínua, visibilidade e
intensidade. São quartéis-generais estratégicos. Prevêem-se
2 a 4 bases, dispersas no Centro Histórico. Cada espaço é
uma manobra autónoma em si, na medida em que abre um
desafio de ocupação, não apenas com actividades directamente despoletadas pelo Manobras. Hipótese de programa:
sala de trabalho da equipa de coordenação; sala de reuniões
de grupo; estúdio da Rádio Manobras; sede ou oficina
específica da Loja do Trabalho; espaço de acolhimento de
algum do trabalho oficinal proposto (oficinas de construção
de cabeçudos, por exemplo); outras actividades locais sem
espaço para prática como um grupo de tango, por exemplo,
ou a sede do Porta Jazz (...).
São sujeitos a uma intervenção mínima (...).
A intervenção recorre a voluntariado (...).
Postos aliados – São espaços activos já existentes, com
vocação própria mas com empatias com as missões do
Manobras. Os postos aliados disponibilizam um maior ou
menor compromisso com a conciliação de vontades e capacidades entre o seu programa e o do Manobras.
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Postos Infiltrados / Acampamentos – São campos de
negociação entre a Cidade e o Manobras, disseminados no
território, intervencionados intermitentemente. Todos os parceiros são incentivados a incorporarem nos seus projectos
lógicas de encontro/produção/ocupação/fruição de espaços,
sejam estes detectados no inventário ou outros – largos, cafés,
sedes de associações, hortas, mercados, etc.” 4
Paradoxalmente, dá-se nota que, num território onde
51% do edificado se encontra total ou parcialmente desocupado 5, sobressaem resistências várias na negociação
de ocupações temporárias mesmo que visando retornos locais, não tendo fins lucrativos e sendo promovidas
pela governação municipal. As maiores manifestações
de incapacidades e bloqueios burocráticos vieram de
entidades públicas em casos de edifícios totalmente
devolutos e sem uma função clara a desempenhar na
cidade e, portanto, abertos a maior discussão sobre o seu
destino colectivo.
No final do 1.o Ciclo não foram fundadas as Bases de
Operações tal como imaginadas. Resistências na angariação de espaços disponíveis, demora institucional
na resolução de questões burocráticas, a não existência de qualquer projecto dedicado a este papel transversal, resistência dos parceiros a convivências abertas
entre acções de autorias distintas são razões apontáveis.
A maior aproximação a estas Bases de Operações acabou por se concretizar nos espaços onde alguns projectos se instalaram com alguma continuidade.
Destacam-se aqueles cuja transformação e
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reinvenção incorporava a própria missão da acção,
como foi o caso da Casa das Brincadeiras ou o das ruínas do projecto Retornáveis. Estes espaços dinamizaram uma interacção com habitantes num raio próximo,
e abriram-se pontualmente a outros projectos, o que os
tornou gradualmente em pontos de apoio e referências
para quem percorria o Manobras na Vitória.
Outros espaços proporcionaram uma presença contínua de projectos sem no entanto se abrirem a uma transformação física. É o caso da Federação das Colectividades
e do Auditório dos Mercadores, que se complementaram como poisos de acções na Sé. São espaços com
condições funcionais de qualidade assinalável, e com
programa incerto, disponíveis para uma ocupação efémera, mas nos quais nem ocorreu uma transformação
física, nem se apontou uma renovação mais duradoura
de programa, nem surtiu uma nova referência no lugar,
tal como aquela que se verificou nos casos da Vitória.
No Manobras, comportaram-se como espaços híbridos
entre uma Base de Operações e um Posto Aliado.
Um terceiro tipo de situação foi a gerada pela oficina
dos Corpos Extraordinários, instalada numa loja devoluta na Rua das Flores. Este espaço em transformação
intensa e regular, densamente preenchido pelos objectos e pela sua fabricação, usufruindo de uma abertura
franca para a rua, constituiu-se como referência para a
comunidade de manobristas e transeuntes – a “oficina
dos cabeçudos” – apesar de não se ter aberto a cruzamentos com outras acções.
Quanto aos postos aliados, estes variaram bastante
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Mapa de levantamento de potenciais
Bases de Operações, Aliados e Acampamentos de 30 de Março de 2011.

Mapa Oficinas in “Ponto de Situação. Anexo, Mapas e Tempos”, 24 de
Maio de 2011.

Mapa “Quotidiano Expandido, 28 –
30 Set” in “Esboço de Programação”,
24 de Maio de 2011.

Mapa “Celebrar, Sáb. o1 Out”, in
“Esboço de Programação”, 24 de
Maio de 2011.

Mapa “Contemplar, Dom. o2 Out”,
in “Esboço de Programação”, 24 de
Maio de 2011.

4

4. Transcrição livre de “Notas para
revisão do Esboço de Concretização”,
5 de Abril de 2011.
5. O inventário da área Centro Histórico Porto Património Mundial indica
que 17% (292 edifícios) do edificado
se encontra totalmente devoluto e
34% (592 edifícios) parcialmente
devoluto. Consultar: PORTO VIVO
SRU – “Plano de Gestão Centro Histórico do Porto Património Mundial”,
Porto, 2008, Vol. I.
6. In “Ponto de Situação. Anexo,
Mapas e Tempos”, 24 de Maio de
2011.
7. “Dividimos os cinco dias em três
períodos que marcam o ritmo do evento
e dão sentido à arrumação da programação:
Quotidiano Expandido (quarta-feira
28, quinta-feira 29 e sexta-feira 30).
As actividades já presentes e em curso
no território assumem uma expressão
maior, nomeadamente porque começam a captar mais visitantes externos.
Concentram-se actividades ao fim da
tarde, até ao jantar. Tempo para inaugurações, conversas, interferências nas
deslocações habituais na cidade, projectos que cruzem os circuitos de produção,
trabalho e comércio, transformação
por intensificação de hábitos de estar já

despontados, momentos de lazer usufruindo de espaços do CHP, acompanhados de pequenos eventos artísticos
performativos.
Celebração (sexta-feira 30 à noite e
sábado 1). A programação intensifica-se
depois de jantar, na sexta à noite, centrada no teatro. O sábado é o dia mais
intenso, com presença de animação na
rua e actividades mais frequentes e/ou
contínuas e com maior capacidade de
provocar uma cidade imprevisível, que
deslumbre e estranhe. A noite de sábado
assume o pico de intensidade do evento.
Contemplação (domingo 2 de Outubro). Dia de contemplação e fecho,
resolução do conjunto das actividades.
Actividades demoradas e lúdicas. O dia
é especialmente dedicado aos habitantes
do CHP e às pessoas mais envolvidas
nas Manobras, não porque outros sejam
excluídos, mas porque as actividades
assumem essa vocação. Fecha com um
momento destinado a reunir e envolver
todos.” Idem.
8. Consultar: PINTO, L.; SOUSA, H.
– “Encontro de Manobristas. Conclusões dos grupos de trabalho. Grupo
1, Que acções têm mesmo que continuar? Porquê?”, 25 de Novembro
de 2012.

5

no seu grau de compromisso entre o acolhimento de
uma actividade singular e o envolvimento crescente e
em diversas frentes. Entre os mais envolvidos podemos
referir os casos da Casa Museu Guerra Junqueiro, do
Grupo Musical de Miragaia ou do Hard Club, que acolheram oficinas e eventos, disponibilizaram espaços de
apoio, e cooperaram com a estrutura central.
Em todo o caso, os projectos Manobras tenderam,
no período oficinal, para ocupar o tempo/espaço livre
sobrante das actividades já instaladas, e para manter
a circunscrição das suas acções sem perscrutar novas
rotinas de acção intercaladas com as existentes nem
se disponibilizar ao cruzamento com outros projectos.
A manifesta e exigente escassez de tempo entre o início
do período oficinal e o prazo de apresentação de resultados em Setembro foi apontada como uma das razões
para a falta de abertura ao terreno e a outros projectos.
Em Maio de 2011, com os projectos já a lançarem-se no terreno, iniciaram-se esboços do desenho da presença dos Dias de Manobras. A coordenação tinha em
mãos a gestão de múltiplos espaços: os já angariados
para oficinas, os espaços intervencionados que começavam a emergir como referências, e os espaços pulverizados propostos pelos parceiros para ocupar efemeramente
durante os Dias de Manobras. O gesto mais largo de
estruturação desta mancha algo ingerível de ocupações
foi a eleição de três espaços públicos de “recepção, estadia,
distribuição, a partir dos quais se canalizariam os visitantes
para as várias actividades. Espaços preparados como espaços

de estar, com sombra, equipamentos para descansar, banca
gastronómica, postos de informação.” 6 Foram eleitos o
Miradouro da Sé e Miradouro da Vitória pela sua posição
singular que permitia assinalar a presença em cada um
dos morros confrontantes do centro histórico, aos quais
se adicionou também o Passeio das Virtudes, que permitia estender a presença para o extremo poente.
Ao longo dos Dias de Manobras, a concentração de
actividades foi balançando entre estes palcos, tendo
em conta a distribuição geral da programação, os fluxos de movimentação já existentes na baixa e a variação de atmosferas – quotidiano expandido, celebração,
contemplação 7.
Durante os Dias de Manobras, manifestou-se uma
descoberta da cidade pela própria cidade, concretizada
nos actos de percorrer, atravessar, encarar, estar, permanecer em espaços esquecidos, encerrados, transformados, e assim avançar, como cidadãos, uma outra
hipótese de vivência desta cidade. As reacções recebidas
tanto dos visitantes pouco habituais como dos residentes de longa data manifestaram esta redescoberta de
valor e de afecto por este território.8
2.º CICLO

No 1.o Ciclo, não obstante o esforço feito para que
todas as apresentações públicas nos Dias de Manobras
resultassem o mais fluidamente possível na continuidade do trabalho desenvolvido nos meses prévios, assistimos a uma transição abrupta. Aquele momento de
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Mapa dos territórios e respectivos
espaços públicos, in “Ponto de Situação”, 10 de Fevereiro de 2012.

•
visibilidade foi impulsionador quando fez eclodir em
simultâneo todas as acções que chegavam de uma efervescência mais ou menos solitária e oculta, mas foi também de choque quando se sentiu a distância entre um
contexto de proximidade conquistado colectivamente no
seio de cada projecto e a sua inevitável recontextualização
e exposição alargada. Este choque revela-se mais evidente
quando se propõe transportar um projecto cuja prática
quotidiana é sediada num lugar para ser apresentado
pontualmente noutro, ou quando um lugar é abruptamente invadido por actividades que não reconhece.
Por um lado, os envolvimentos criados no período
oficinal foram necessariamente delicados, integrando
agentes sem alicerce profissional, vulneráveis ao abalo
deste transporte. Por outro lado, a ocupação repentina
operada em alguns locais pelos Dias de Manobras surtiu
extemporânea, sujeita a reacções múltiplas dos habitantes das proximidades, entre a perplexidade e a indiferença, entre a adesão e a rejeição.
No entanto, estas deslocações e interferências eram
tidas, à partida, como positivas, proporcionadoras de
alguns desbloqueamentos e conexões. Mas para isso
pareciam faltar elos de acolhimento. E foi na procura de
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TERRITÓRIOS

•

ESPAÇOS INTERIORES

•

ESPAÇOS EXTERIORES

quais seriam esses elos que se redesenhou uma estratégia de ocupação/mobilização. Então, se no 1.o Ciclo a
proposta de organização espacial expressava estratégias
de mobilização aplicáveis genericamente a todo o centro
histórico, já no 2.o Ciclo esta articulação cruzou-se com
as particularidades dos seus vários lugares reconhecidas
durante a experiência do 1.o Ciclo.
“Territórios – As acções do 1.o ciclo ocuparam e simultaneamente detectaram territórios no centro histórico, distintos na sua população, vivência e configuração. O Manobras
quer manter e reforçar a sua presença onde estabeleceu laços,
distinguindo territórios: Miragaia à cota baixa, frente de rio;
Miragaia à cota alta; Vitória, imediações da Rua da Vitória
e São Bento da Vitória; Sé, imediações da Rua dos Mercadores e Banharia; Barredo.” 9
Em cada um dos territórios esboçados foi identificado um espaço público 10 com dimensão e carácter propícios a serem lugar de reunião local colectiva e lugar de
acolhimento da cidade alargada: praças, portanto. Estes
espaços seriam os que por cada território poderiam
concentrar programação nos Dias de Manobras, mas
sobretudo poderiam declarar-se como espaços públicos de encontro, transformados, apropriados, activos de

9. In “Ponto de Situação”, 10 de Fevereiro de 2012.
10. O Miradouro da Vitória é uma
excepção pois este espaço é de propriedade privada, cuja ocupação
temporária foi autorizada pelos proprietários. No entanto, lê-se neste
espaço potencial para actuar como
espaço público no coração da Vitória, onde são exíguos este tipo de
espaços. Ensaiar ocupá-lo como tal
durante os Dias de Manobras, interpela a cidade sobre o seu destino.

11. Esta distribuição de projectos
pelas Praças resultou naturalmente a
partir do leque de projectos que apresentaram espontaneamente inclinação por criações colectivas abertas
nos territórios identificados. A localização de uma Praça no Barredo ficou
inviabilizada por ausência de um projecto que respondesse, neste local, às
qualidades procuradas.

ocupações e propostas. Os espaços foram escolhidos no
sentido de reforçar um papel nodal de agregação e distribuição dos vários fluxos: Miragaia à cota baixa (Largo
d’A Conquistadora), Miragaia à cota alta (Passeio das
Virtudes), Vitória (Miradouro), Sé (Miradouro e Largo
dos Grilos), Barredo (Largo do Padre Américo).
Para que estes espaços públicos actuassem como
espaços de agregação das várias acções a decorrer no terreno, optou-se por eleger projectos aí sediados e mobilizadores das comunidades próximas. Cada um dos
projectos associaria a sua vocação à missão de reunir
um colectivo local simultaneamente instigador da sua
própria proficuidade e anfitrão de propostas da cidade.
Em Miragaia à cota baixa implementaram-se, a partir
do Grupo Musical de Miragaia, os projectos “Lenda de
Miragaia” e “Uma revitalização das tradições musicais
de Miragaia”. À cota alta, “Da minha janela vê-se o rio”
com José António Cunha e Miguel Rosas. Na Vitória,
“Peregrinações”, pela companhia Pele. Na Sé, “Síncope”
com Maus Hábitos/Marta Bernardes.11
A esta articulação entre um território de apropriação,
um espaço público singular e um projecto âncora de
mobilização, deu-se o nome de Praças de Manobras.

PRAÇAS DE MANOBRAS

O desenho das quatro Praças, incluindo a alocação de
projectos, foi suportado pela experiência singular no terreno obtida no 1.o Ciclo, ou seja, assentou nas relações
estabelecidas e percepcionadas.
A experiência do 1.o Ciclo construíra também uma
intuição sobre a capacidade de envolvimento possível
à escala de cada projecto. No caso dos projectos sediados num dado espaço, estes mobilizavam de modo
mais espontâneo pessoas e grupos no raio envolvente
dos seus fluxos de presenças e acções. O curso dos
projectos permitiu compreender que os quatro territórios delimitados a traços largos eram, eles próprios,
matizados ou mesmo fragmentados em microescalas
associadas a uma rua, cota, frente, associação, grupo.
As acções do Retornáveis distinguiram a Rua da Vitória
de outras comunidades circundantes na freguesia da
Vitória, assim como o Síncope leu a distinção da Rua de
Sant’Ana e Largo dos Grilos face à Rua Escura ou Miradouro da Sé que lhe são contíguos, tal como os eventos
no Largo do Padre Américo permitiram ler uma atmosfera diferente da que se sente na frente da Ribeira.
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A par desta leitura mais fina de cada lugar e do raio
de acção de cada projecto individual, a pontuação destes
territórios distintos com as quatro Praças permitiu introduzir um nível de estruturação e comunicação do programa Manobras quer no seu todo quer na ramificação
e articulação a partir das Praças. Esta macro-organização
agregou, inclusivamente, ocupações pulverizadas, heterogéneas, e com elevada autonomia em relação à coordenação central: ocupações sediadas como a Casa das
Brincadeiras, a Oficina Sons do Porto, o projecto Siga
a Rusga; ocupações distribuídas em rede como o Porto
Verde e Retornáveis; acções dedicadas a um lugar particular como O Doméstico Saiu à Rua, Miragaia ou Porto
São Bento; acções itinerantes como o Museu do Resgate
e O Mercado. Isto entre outros modelos mais difíceis de
classificar como é caso da Rádio Manobras com estúdio
sediado mas actividade e difusão disseminada, ou o Poesias Sonoras e Fado em Tempo Real que oscila entre os
vários tipos de ocupação descritos.
Os projectos e grupos agitados nas quatro Praças em
2012 configuraram-se então como pólos agregadores
de conhecimento local de pessoas, recursos, movimentos, apoiando outros projectos satélites, intermitentes,
nómadas, ou vindos da convocatória aberta que, iniciados mais tarde, puderam encontrar aqui um contexto de
entrada para actuarem.
De certo modo, as Praças de Manobras acabaram por
desempenhar um papel de quartéis generais transversais a vários projectos, e por isso com algum paralelismo
com as Bases de Manobras preconizadas no 1.o Ciclo.
Mas o desempenho daquele papel por cada Praça foi distinto e singular, não se podendo estabelecer um padrão.
Muitas variáveis entraram em jogo: a dimensão, expressão e prática do projecto âncora sediado e dos projectos

satélites; a postura dos seus autores; a existência ou
ausência prévia de organizações colectivas; a predisposição de pessoas singulares; as qualidades físicas e simbólicas dos espaços públicos apropriados; as qualidades da
ocupação, do programa e sua relação com espaços próximos de apoio.
Neste capítulo, trata-se de observar, em particular,
questões em torno das ocupações espaciais.
PRAÇA SÉ

Na Sé, no início do 2.o Ciclo, a coordenação central
elegeu o Miradouro da Sé como o espaço público desta
Praça de Manobras. A escolha fez-se na continuidade da
ocupação do palco realizada nos Dias de Manobras no
1.o Ciclo. Este miradouro apresenta-se como anfiteatro
e palco natural, com uma escala acolhedora da dimensão dos públicos que afluem aos eventos de Manobras.
O Miradouro situa-se a uma cota e posição intermédia entre o Terreiro da Sé – contíguo à Catedral, sítio
de chegada de turistas, próximo de vias de conexão da
cidade – e o Largo do Colégio – confinante com a Igreja
dos Grilos e já integrado no miolo do centro histórico.
A ocupação deste Miradouro permite então assinalar uma posição na conexão entre estes dois ritmos de
cidade, ao mesmo tempo que abre a visão para a paisagem do centro histórico, e nomeadamente para o Miradouro da Vitória, outra praça de Manobras que pontua o
morro confrontante.
Ainda na Sé, nos 1.o e 2.o Ciclos, a coordenação ambicionou poder realizar actividades no Terreiro da Sé,
um espaço único neste território pelas suas dimensões
generosas, pela capacidade para se projectar na cidade
e além, e pelo valor simbólico de representar aí, nesse
sítio marcado pelos poderes instituídos, colectivos que

Praça Sé. Mapa de fluxos, presenças e ocupações.
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12. Projecto Oh Brass on the Grass
Alas, de Alain Curran, no âmbito do
Serralves em Festa no Centro Histórico do Porto.
13. Oficinas de Ritmos Populares e
de Novos Instrumentos dirigidas por
Artur Carvalho e Henrique Fernandes respectivamente, integrantes do
projecto Sons do Porto da Sonoscopia
Associação Cultural.

habitam o centro histórico. Porém, verificou-se por
norma ser inviável aceder a este espaço. O concerto da
pluriorquestra de sopros promovido pela Fundação de
Serralves 12 foi a única excepção a esta inacessibilidade.
Nos Dias de Manobras optou-se por fazer uma ocupação estendida entre o Miradouro e o Largo do Colégio, já que a presença das acções ao longo do período
oficinal foi claramente mais consistente no segundo e,
simultaneamente, não se quis perder a posição estratégica do Miradouro, intermediária entre cidade e centro
histórico, e de aproximação a grupos que circulam na
vizinhança deste local ainda que dele não se apropriem
claramente a não ser barrando-o com estacionamento
caótico de carros.
O maior enraizamento no Largo do Colégio deveu-se,
antes de mais, à existência de um espaço de apoio, ocupado em continuidade nos dois ciclos. Nomeadamente,
no período oficinal do 2.o Ciclo, este local recebeu as
actividades do Síncope, Oficinas de Ritmos Populares e de Novos Instrumentos 13, durante quatro dias por
semana. Trata-se da Federação das Colectividades do
Porto, com actividades próprias residuais, e que se disponibilizou a ser ocupada pela acções do Manobras.
Os movimentos do grupo de trabalho mobilizado nesta
Praça não se conectaram fluidamente com o Miradouro
à cota alta como pretendido inicialmente. A primeira
barreira flagrante são as escadas a vencer. Mas suspeitam-se outras barreiras, uma vez que que de muitos
lados chegam referências à diferenciação de microterritórios assumidos pelos habitantes. Por um lado, chegam
sinais de reconhecimento de fronteiras: no café adjacente ao Miradouro diz-se “O Largo do Colégio é lá em
baixo, já não é a nossa Sé”, como também “o Mercado
à boca da Ruas Escura e D.Hugo, já está lá longe, fora
da Sé”; ex-proprietários de restaurante na Rua Escura,
dizem que “essa rua é outro ambiente”, que já não o
deles. Por outro, observam-se gestos de demarcação territorial: um grupo feminino ocupa insistentemente a
Rua Escura com a sua mesa de cartas à porta da mercearia de um dos membros, e faz as suas celebrações aproveitando um exíguo alargamento no mesmo ponto da
rua; a Nanda monta a mesa de São João à soleira da sua
casa na Rua de Sant’Ana, mesmo que a escassos metros
do Largo do Colégio. Em resumo, por condições históricas, sociais ou simbólicas que não se dominam, o território de apropriação e de identificação está literalmente
muito próximo da soleira de cada um. Por outro lado,
nesta área de influência, o Manobras não sentiu a presença forte de instituições ou grupos associativos, antes
alguma fragilidade, ausência, distância, inconstância de
programa das organizações mais formais.
Assim, sobressaíram o grupo etário das crianças, um
ou outro grupo informal já formado, pessoas singulares que se empenharam. A conquista foi então praticamente porta a porta, um a um. Foi então nas salas da
Federação que se abre para a Rua de Sant’Ana, na soleira
da casa da Nanda, no Largo do Colégio por entre os carros, no Restaurante Fado Menor e nas escadas de ligação
ao Miradouro, que os grupos oficinais foram trabalhando, estando. Salienta-se que, no 2.o Ciclo, a presença
mais assídua e solicitadora dos projectos de Manobras
evidenciaram, afirmaram com maior transparência, as

desconfianças, desdéns, receios, adesões, defesas, protagonismos por parte de quem habita o centro histórico.
Tem-se este como um passo positivo na procura de reconhecimentos e entendimentos.
Durante os Dias de Manobras em 2012, e uma vez
libertos da presença dos carros estacionados, foi expressiva a experienciação destes locais: do Largo do Colégio
como praça, com as escadas da Igreja na função de bancada de anfiteatro espontâneo; do Miradouro enquanto
palco acolhedor de múltiplas actividades, reforçado nas
suas qualidades como espaço intermédio, sem posse,
acolhedor e distribuidor de fluxos, conectado visualmente com o vale amplo do centro histórico.
De quem vinha de fora, ouviram-se comentários
insistentes de espanto perante a beleza deste lugar, e
de lamento pelo seu desconhecimento e subaproveitamento pela cidade.
O que nestes locais se agitou em todo o processo
enquanto movimentos colaterais entre grupos, linguagens, lugares, bem como os seus impactos, exigiriam
documentação dedicada, já que extravasa a individualidade de cada projecto.
PRAÇA VITÓRIA

Na Vitória, também o Miradouro assumiu destaque
pela sua posição singular. Este é ponto de intersecção
das vias que atravessam o interior da Vitória, desde a
Cordoaria ao Mercado Ferreira Borges, desde o extremo
das Virtudes aos Clérigos, abrindo as ruas estreitas à paisagem do centro histórico, face à Sé. O Miradouro reúne
condições para ser espaço público de proximidade das
comunidades residentes sem outro equivalente nas proximidades. A sua eleição pareceu evidente.
Este espaço é, no entanto, propriedade privada, tendo
a sua ocupação sido autorizada em protocolo entre o
promotor e o proprietário. Assim, o acesso foi sempre condicionado e planeado, quase restrito aos Dias
de Manobras. Aliás, não existe uma prática de vivência
deste espaço por parte da comunidade, já que ele está
marcado pela índole da propriedade e por conflitos daí
decorrentes. Quem melhor acaba por usufruir dele são
os passantes turistas, que aproveitam o facto de ele ser
acessível para parar, contemplar, descansar. O passante
não implica compromisso, portanto com ele não há
problema. Nesta parte da Vitória, os lugares de encontros quotidianos e reuniões de pequenos grupos que se
observaram foram antes os cafés e tascos ao longo da
Rua S. Bento da Vitória, uma mercearia, uma pequena
associação, as soleiras da Rua da Vitória e os equipamentos do Centro Social de N.a Sr.a Vitória.
Este Centro Social é a instituição com fins colectivos
cuja presença sobressai na Vitória, quer pelo trabalho
persistente com distintos grupos, dos mais jovens aos
mais idosos, quer pela posse de instalações e recursos
disseminados na zona, e dos quais o Manobras usufruiu. O Peregrinações, projecto âncora da Vitória no
2.o Ciclo, iniciou uma aproximação ao território através
do Centro Social e sediou-se num dos seus espaços, na
Rua de S. Miguel. Nesta mesma rua, já a Casa das Brincadeiras se instalara desde o 1.o Ciclo, também numa
casa do Centro Social.
A Casa das Brincadeiras trabalhou o envolvimento
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Praça Vitória. Mapa de fluxos, presenças e ocupações.

14. Cúpulas de Calças e Camisas de
André Vasconcelos, da Convocatória Aberta, linha Instalações; Família
Pestana de Radar 360 Associação
Cultural, Você escolheu errado o seu
super-herói de Renata Portas, Senha
44 de Porta 27, Convocatória Aberta,
Linha Exibições.
15. Sombras da Rua de Trás do FIMP;
Arraial da Circolando com André
Braga e Madalena Vitorino; Museu
do Resgate de Daniel Brandão; Casa
das Brincadeiras de Inês Guedes,
Leonor Guedes e Nuno Guedes;
Retornáveis de Chiara Sonzogni.

•

em duas escalas: uma de alcance mais alargado, captando pessoas da cidade para a sua acção no centro histórico, e outra de proximidade, junto da vizinhança, no
qual o envolvimento foi muito sofrido no período de
construção da Casa e muito exuberante no momento
de usufruto, quando a Casa, já pronta, se abriu à cidade
com actividades lúdicas regulares.
Também logo no primeiro ano, muito próximo do
Miradouro, na Rua da Vitória, o projecto Retornáveis
activou um dos seus pólos. Trata-se de uma ruína, já não
uma casa mas apenas os seus vestígios, e que se organizou e abriu ao envolvimento dos moradores da rua,
desafiando esta comunidade já treinada a agir colectivamente nas festas de São João com outras hipótese de
acção em conjunto.
O Peregrinações instalou-se no terreno em Maio
de 2012 e, a um ritmo de trabalho de duas tardes por
semana, de porta aberta para a rua, cresceu na mobilização de grupos e pessoas, tendo extravasado progressivamente do universo da comunidade do Centro Social
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para outros múltiplos elos de conexão, individuais e institucionais. O espaço ocupado era de reduzidas dimensões e com funções secundárias de arrumos e acesso
a outros espaços, pelo que cedo começou a dar sinais
do seu confinamento tanto em termos de escassez de
área como de carácter para albergar este grupo que
entretanto se anunciava à porta como “Grupo de Teatro
Comunitário da Vitória”. O Ginásio da Junta de Freguesia da Vitória, na Rua das Taipas, foi solução efémera
para o problema, servindo como espaço complementar
de trabalho. Esta colaboração não perdurou por ausência
de acordo quanto à troca justa a estabelecer com a Junta.
Foi então no Rancho Douro Litoral, localizado perto
das Virtudes e formalmente pertencente à freguesia de
Miragaia, que o Peregrinações encontrou acolhimento
em local amplo e confortável para ensaiar, estar.
Casa das Brincadeiras, Ruína da Vitória e Peregrinações demarcaram uma faixa de permanências que tiveram no Miradouro o seu vértice de projecção durante os
Dias de Manobras.

Nestes dias, também a Rua de São Bento da Vitória
demonstrou ser eixo forte de interacção. Por um lado,
ligou o Miradouro à tão movimentada baixa e às outras
actividades de Manobras nos Caldeireiros e na Rua de
Trás. Por outro lado, principalmente no segundo ciclo,
demonstrou o seu grande potencial de acolhimento, reunião e expressão, que são oferecidos pela rua em si e pelo
conjunto heterogéneo de equipamentos que alberga,
desde o Convento de São Bento da Vitória aos cafés locais
de várias dimensões e potencialidades, aos pequenos
pátios e logradouros, à travessa que com ela confina.
Ainda nos Dias de Manobras, a ocupação de todos
estes espaços foi consideravelmente diferente nos dois
ciclos. No 1.o Ciclo, a presença do Manobras no Miradouro
da Vitória foi sendo expressa em transformações físicas
cambiantes ao longo do dia e dos dias: o tecto efémero
estendido pela instalação Cúpulas de Camisas, os adereços e elementos cenográficos de performances como Você
Escolheu Errado o Seu Super-herói, Família Pestana e
Senha 44 e a parafernália das bancadas gastronómicas 14.
Já no 2.o Ciclo, e sem a mesma acumulação de cenografias e objectos, o Miradouro aparentou funcionar
intermitente entre o intensamente ocupado e o declaradamente abandonado, dado o acesso ainda mais restringido, e a presença singela das instalações, mais
objectuais do que espaciais. Por outro lado, deu-se uma
disseminação mais alargada de interferências e ocupações no território da Vitória: as Sombras da Rua de
Trás e Arredores, entre instalação e evento itinerante,
a exposição do Arraial que expandiu a sua presença no
Mosteiro S. Bento da Vitória à rua, movimentos de infiltração nos cafés como a Vídeo Juke Box do Museu do
Resgate, a continuidade das presenças da Casa das Brincadeiras e das ruínas do projecto Retornáveis que agora
já não se destacaram como lugares isolados mas como
parte de uma malha de lugares ocupados.15
O Peregrinações fez a sua deambulação circular
entre Miradouro, Ruas da Vitória, Taipas e S. Miguel.
Atravessou-se na cidade com uma ficção de si mesma.
A performance expandiu-se quando aconteceram múltiplas cenas em vários planos da rua, quando se escutaram vozes distantes de proveniência não identificável,
quando habitantes assomaram à janela e se entrecruzaram com a performance, quando pequenas transfigurações da vida corrente se intercalaram com visões. O fim
de noite da última apresentação desembocou no Rancho
Douro Litoral, com mesa posta com merendas trazidas
daqui e dali. Mais do que conversa, houve expressões e
gestos, canções da peça que irromperam entre pequenos grupos e se alastraram a todos, submergindo novamente em gestos mudos.
O testemunho da senhora que, tendo sido arrastada
para a peça Peregrinações, reclamava no final uma continuação para o Natal, ou o modo como pessoas se acolheram reciprocamente e se disponibilizaram mesmo
em torno de propostas arriscadas, ou ainda o estar com
prazer que se sentiu mesmo em espaços privados, tudo
isto pode ajudar a partilhar um ponto de situação: estamos perante um lugar rico da cidade, uma comunidade
consciente de si e das suas fragmentações, em estado
de alguma resignação que esconde a sua aptidão para a
acção e descoberta colectivas.

PRAÇA VIRTUDES

O Passeio das Virtudes, arborizado e verde, distingue-se como uma frente fronteiriça, no cimo da escarpa
aberta para o rio e para a cidade poente. Apresenta-se
mais como remate do que como cruzamento, porque
os caminhos que vêm da cidade mais movimentada
não encontram seguimento fácil para o miolo de Miragaia. Mas eles existem: um dos caminhos leva ao largo
da Igreja de S. Pedro, no cruzamento central da Rua de
Miragaia, junto ao rio; outro leva ao sopé do Horto das
Virtudes, à escola de Miragaia e às ruelas por de trás dos
arcos. Mas a pendente acentuada destas ligações e a sua
aparência de caminhos sem saída sugere que são mais
fluidos os fluxos com a Vitória do que com a Miragaia
baixa, junto ao rio.
O Passeio aparenta ser pouco usufruído pelas pessoas,
se tivermos em conta a sua atractividade como espaço e
o facto de nele confluírem ou circundarem vários pólos
activos: a Escola Profissional e a Cooperativa Árvore, um
café de bairro com esplanada, o SAOM, o Rancho Douro
Litoral já na rampa que desce para a escola.
No 1.o Ciclo, o Manobras manifestou-se fisicamente
nas Virtudes apenas nos Dias de Manobras, uma vez que
não residiram aqui oficinas regulares. Foi instalado um
palco a norte, onde o alargamento favorável do Passeio se
associa a uma escada para desenhar um pequeno anfiteatro. Aqui foram apresentados tanto alguns resultados dos
trabalhos oficinais, como outros trabalhos oriundos da
Convocatória Aberta. A estas actividades reagiram – ou
não – os grupos escassos que normalmente habitam
o Passeio. Os frequentadores da esplanada do café no
extremo sul mantiveram a sua permanência arreigada,
não se predispondo a espreitar o anfiteatro no extremo
oposto. A norte, junto ao palco, um grupo de jogadores
de cartas procurou contornar a interferência das actividades, mantendo a sua rotina de jogo.
Também só em direcção aos Dias de Manobras se
efectivou uma colaboração com o Rancho Douro Litoral,
ainda que tenham ocorrido contactos desde as primeiras
incursões no terreno. O seu espaço acolheu conversas,
documentários e apresentações performativas, e nasceram aqui, então, interesses mútuos entre este colectivo e
as novidades trazidas pelo Manobras.
No 2.o Ciclo, o Passeio das Virtudes foi Praça e acolheu o projecto âncora Da Minha Janela Vê-se o Rio.
Este projecto estabeleceu como estratégia fazer uma
aproximação à margem das instituições locais, ramificando uma rede de relações a partir de alguns contactos pré-estabelecidos pelos oficiantes-líderes neste lugar.
A acção foi assim diversificando estadias em vários
locais e tecendo uma rede delicada constituída a partir
de individualidades. Esta estratégia de movimento não
excluiu, no entanto, o cruzamento com instituições ou
colectivos. O projecto instalou-se num espaço cedido
pela Escola Profissional Árvore, situada num piso térreo
aberto sobre o Passeio das Virtudes. A sua posição equidistante facilitou a aproximação aos vários pólos mais
instituídos nos quais o projecto se foi movendo: o Rancho Douro Litoral, a SAOM, o café a sul do Passeio.
Nos Dias de Manobras de 2012, o palco para apresentações transversais voltou ao mesmo local do 1.o Ciclo.
A intervenção deu continuidade à estratégia geral
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adoptada para todos os palcos das Praças: instalação de
estrados baixos de reduzidas dimensões (6x6x0,15m),
integrados em continuidade com espaços de áreas reduzidas e geometrias irregulares, suavizando a distância entre plateia e palco, minimizando o impacto que a
técnica representa como esforço e excepção face à vida
corrente, aproximando assim os eventos do plano da
cidade. O apelo a alternativas ao quotidiano viria por
outras vias, nomeadamente incentivando a desmultiplicação das formas de intervenção: estando, conversando,
comendo, produzindo, trocando, jogando. As linhas da
Convocatória Aberta Processos 16 e Instalações 17 visaram especialmente este tipo de proposta. Nas Virtudes,
no 2.o Ciclo, para além da actividade do palco, espalharam-se ao longo de todo o Passeio – excepcionalmente
liberto da presença do automóvel – instalações, mercados de frescos, oficinas ao ar livre de recuperação de
janelas, refeições entre antigos e potenciais habitantes do centro histórico, postos ambulantes de venda de
comida e recolha de memórias 18... Entre estas intervenções conta-se uma instalação de fitas que criou uma
cobertura virtual na zona do anfiteatro, propagada em
apontamentos nos espaços e ruas circundantes graças à
sintonia criada com o projecto-âncora. De facto, o grupo
de criação colectiva Da minha Janela Vê-se o Rio, entendera que o lugar da sua apresentação não seria um palco
mas sim os espaços de todos os dias transfigurados: um
patamar de escadas, um banco de jardim, mas também
o pátio da SAOM e da Escola das Virtudes. Entre estes
espaços transformados, o café do extremo sul assumiu
um protagonismo singular, como local de abertura e
encerramento da performance. A esplanada expandiu-se para rua desimpedida e criou subitamente um largo
efémero onde todos se reuniram espontaneamente e
ficaram retidos pela curiosidade da performance mas
também pela vontade de estar.
Globalmente, nas Virtudes, experienciou-se uma
negociação de ocupações difusas e diversas – seja em
forma, ritmos e modos de relação com o transeunte –
que facilitou movimentos intermédios entre o estar de
todos os dias e uma acção de alteração protagonizada
entre pares, entre diferentes, perante iguais.

Praça Virtudes. Mapa de fluxos, presenças e ocupações.
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16. “Convocatória para acções que se
entrosem no quotidiano do centro histórico e espicacem outras possibilidades
de o experenciar colectivamente. Procuramos expedições que se aventurem à
descoberta da cidade menos visível; jogos
lúdicos que invertam funções e normas
do espaço público; oficinas de transformação do dia-a-dia e outras acções
imprevistas. (...)
A. Roteiros – Procuram-se roteiros de
navegação por estratos menos conhecidos
do centro histórico. Estes roteiros poderão
assumir carácteres diversificados como
histórico, crítico, lúdico, ficcional, poético... E aventurarem-se por avenidas
e vielas, monumentos e salas de estar,
pináculos de torres e subterrâneos, outras
Manobras (...), actividades de associações locais, testemunhos presenciais e

diálogos imaginados, arquivos bafientos e
petiscos acabados de servir. (...)
B. Jogos – Procuram-se jogos de toda
a vida ou jogos por inventar onde escadas, estendais, mitos e imagens,... são
campo de jogo a explorar e a vencer.
Nestes jogos, tanto a cidade construída é tabuleiro, como os seus sucessos e
infortúnios são jogados à sorte e ao azar.
Os jogos deverão ser projectados para
um espaço público exterior específico
sem circulação automóvel: travessas,
escadas, largos, tanques, etc. A escolha
do lugar de implementação conduzirá
a um trabalho local de mobilização
dos personagens, jogadores, árbitros...
ainda que mantendo-se sempre aberto
à cidade em geral. (...) Desejavelmente,
o jogo captará participantes que futuramente poderão auto-organizar-se para
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dinamizar o jogo espontaneamente. (...)
C. Oficinas – Procuram-se oficinas
colectivas de curta duração, onde se dê
larga à imaginação e se aguce o engenho a partir dos materiais triviais do
quotidiano: ferramentas improvisadas,
tecnologia doméstica, ditos, gestos, mezinhas... Material que poderá ser trazido
ao espaço de trabalho e cortado, interpretado, sobreposto, enxertado, recomposto.
Desejavelmente, as oficinas admitem
diferentes níveis de saber fazer e retiram
partido dessa mesma variedade.
As oficinas deverão ser planeadas para
acontecerem preferencialmente em
espaço exterior. Desesejavelmente, parte
do material produzido em cada oficina
permanecerá como instalação no espaço
onde esta decorra durante os Dias do
Manobras. (...)

•

Por todo o Manobras foram sendo instigadas acções
entrosadas nos gestos e espaços do quotidiano. No
entanto, este fervilhar conjunto parece ter sido particularmente activado no Passeio das Virtudes.
PRAÇA MIRAGAIA

Quando se elegeu Miragaia junto ao rio como território a acolher uma das quatro Praças do Ciclo de 2012,
desejava-se captar e reunir num único espaço público
toda a frente de Miragaia à cota baixa, desde o largo
Artur Arcos até ao extremo poente da Rua de Miragaia,
incluindo a chamada “judiaria”.
Nesta frente, um fluxo considerável de automóveis
em trânsito e de transeuntes em passeio acompanha
a margem do rio ao longo da Rua Nova da Alfândega.
Esta via e o seu fluxo são confinantes com a Rua de
Miragaia que, a uma cota mais baixa, preserva um
ritmo de dia-a-dia próprio, mais sintonizado com o
do centro histórico. Esta rua é pontuada no seu correr
por pequenos largos que se abrem na interrupção dos
lotes de casas, rematando a poente num alargamento
a que se chama o “Largo da Praia”. Por aqui desaguam
as ruelas da “judiaria”, morro pontuado com pequenos largos em socalcos, já levantado no 1.o Ciclo com a
intervenção do Jogo da Glória.19
A dificuldade em escolher um destes largos como
espaço público a apropriar pelo projecto-âncora do
2.o Ciclo espelha bem a leitura que se fez dos dilemas
deste território, leitura essa informada pelas acções do
Manobras durante o 1.o Ciclo. Nesta Miragaia, como
nos restantes locais, as incursões preliminares no terreno foram de levantamento das associações locais.
Aqui, como nas restantes freguesias, o cenário constatado foi de empobrecimento flagrante do associativismo
face ao apresentado nos registos de gestão pública.
Ainda assim, em Miragaia, sobressaíram três associações – Rancho Douro Litoral, Associação Recreativa e
Desportiva São Pedro de Miragaia e Grupo Musical de
Miragaia – contagiadoras ora com as suas actividades
ora com lutas e inquietações prontamente manifestadas.
E este foi um cenário singular, se comparado com o das
restantes freguesias.
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D. Inomináves – Por último, deixamos
espaço nesta linha para tipos de acção
não previstos pelo Manobras, que se
proponham como interferências nas
relações quotidianas entre o centro histórico e a cidade. Estas propostas deverão
enquadrar-se na missão e espírito geral
do programa Manobras. Estas acções
podem chegar de qualquer disciplina
ou prática: artes, sociologia, economia,
instalação, performance, comunicação,
refeição,... Podem intersectar outras
Manobras (...), propondo acções no contexto destes outros projectos, ou actuarem autonomamente. Podem constituir
intervenções duradouras ou instantâneas, fixas ou ambulantes.”
In “Convocatória Aberta. Processos”,
18 de Maio de 2012.

17. “Convocatória para intervenções
no espaço e nos sinais do centro histórico: como poderemos vivenciar os seus
espaços colectivos? E que sinais poderão
guiar habitantes e forasteiros neste território? Procuramos: (A) pessoas interessadas em interpretar as dinâmicas de
ocupação informal de espaços colectivos
e, a partir destas, estimular diferentes
apropriações simultâneas, hospitaleiras de diferentes tribos urbanas; (B)
proposta de sinalização dos espaços que
acolhem eventos Manobras e de sinalética de orientação que se insinue entre os
outros sistemas de marcação e orientação do centro histórico.
A. Praças de Manobras (...) – Em
cada um destes quatro territórios está
já activado um projecto de longo curso
do Manobras, mobilizador directo das

comunidades que o habitam e questionador da vivência do respectivo espaço
colectivo de referência. Cada um dos
projectos tem uma equipa artística e um
programa de acção e criação próprios,
o qual é complementado pelo papel,
comum a todos, de se assumirem como
grupos anfitriões de outros conteúdos
das Manobras.
Esta convocatória quer captar pessoas
interessadas em trabalharem em coordenação com uma destas equipas, para
a intervenção na disposição e ocupação
destes espaços, enquanto espaços hospitaleiros da cidade nos Dias de Manobras. Tratar-se-á assim de um trabalho
em curso durante os meses de Agosto e
Setembro de leitura e interferência nestes espaços e no seus modos de ocupação, em coordenação com os respectivos

projectos Manobras aí ancorados.
As soluções poderão incluir tanto a construção de instalações de raiz como gestos
performativos como “cada residente traz
a sua cadeira para a praça”. (...)
B. Sistema de Sinalética – Para uma
leitura da categorização dos espaços
ocupados, o Manobras tem em conta as
seguintes distinções: Territórios que se
distinguem dentro do centro histórico,
por um sentido de pertença e identidade
própria (...). Praças do Manobras. Largos ou miradouros com uma posição
singular nestes diferentes territórios do
centro histórico, elegidos como pontos
nucleares de convergência e distribuição
por eventos satélites do Manobras (...).
Satélites. Salas ou outros espaços que
funcionam como satélites complementares à programação de cada praça do

Manobras. (...) Projectos ancorados.
Espaços dedicados a um projecto de
longo curso do Manobras, cuja acção
se suporta precisamente na intervenção
desse mesmo espaço. Estes espaços tornam-se tendencialmente espaços de referência e de cruzamento de ligações. (...)
Acampamentos. Ocupações de espaços
episódica ou fisicamente isolados das
redes montadas em torno das Praças do
Manobras. (...).”
In “Convocatória Aberta. Instalações”, 18 de Maio de 2012.
18. Instalação Linhas de André
Castro Vasconcelos; O Berdinho,
mercado de frescos de microprodutores integrado no projecto “Porto
Verde” da SPOT; Janelas com tinta
têm muito mais pinta, oficina de

recuperação de caixilharias de
madeira com técnicas artesanais; O
Banquete, refeição entre antigos e
potenciais residentes e bancadas gastronómicas, integrados no projecto
O Cantina do Manobras de grupo de
gastrónomos amadores; carrinho de
recolha para a Barca da Memória do
Porto para o Ano de 2112, da Panmixia; carrinho de recolha de histórias
do projecto Cachorros Quentes de
Daniela Parra e Ana Palma; Stardust,
posto de interacção áudio de DEMO.
19. Jogo da Glória da Panmixia.
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Praça Miragaia. Mapa de fluxos, presenças e ocupações.

•

FLUXOS

•

PRESENÇAS

•

OCUPAÇÃO INTENSA

Do Rancho já se falou antes neste texto, a propósito
das Praças Vitória e Virtudes.
O São Pedro, no Largo da Praia, e o Grupo Musical,
no Largo Artur Arcos, apresentaram-se como dois focos
curiosos e acolhedores de propostas vindas de estranhos, ainda que o acolhimento se materializasse de
modo diferente movido por histórias recentes próprias.
O São Pedro, grupo hoje confinado ao espaço de um
café, mantém a sua energia pela memória da sua pujante
actividade passada e pela inscrição de um sentimento
de traição, atribuído à interrupção daquela pujança por
parte das instituições públicas, mediante acordos alegadamente enganosos. O Grupo Musical de Miragaia,
que mantém recursos físicos de relevo mas que vinha
sofrendo de actividade associativa reduzida, passou a
viver uma história singular a partir do momento em que
um grupo de dinamização teatral e cultural – a Confederação – se sediou aqui num regime de intercontaminação de objectivos e percursos. São Pedro e Musical
falam de um historial de rivalidades entre si. Mas hoje,
num momento em que ambas se sentem enfraquecidas
antes mais pela rarefacção dos seus membros activos e
pelo enfraquecimento da sua missão original, elas deparam-se, perplexas, com o desnexo dessa rivalidade. Para
condimento desta bipolarização, um terceiro território
mais discreto e informal parecia afirmar-se. Posicionado
entre as duas Associações, junto ao largo da Igreja de São
Pedro, e povoado por relações informais e aparentemente
passivas, este grupo demarcava-se, desde logo, pela ficção
de relação que estabelecia quando abordado, e pela omissão ostensiva a que era votado pelos grupos vizinhos.
Foram factores deste tipo que dificultaram a escolha
de um espaço onde todos incluíssem o outro em pé de
igualdade. As distâncias pressentidas pareciam chocar
com as distâncias reais de uma rua, a de Miragaia, que
se percorre em cinco minutos a pé.
No início do 2.o Ciclo, o Mercado 20 no Dia dos Centros Históricos em Março e O Baile 21 em Junho, testaram interferências entre aqueles grupos e lugares,
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interferências estas impactantes também na cidade.
O Mercado instalou-se durante um sábado entre a Igreja
de São Pedro e o Largo da Praia à cota baixa, libertando
toda esta área do estacionamento e da invasão da circulação de motas como programa de fim-de-semana, e
estendendo-se ainda ao Largo da Alfândega à cota alta.
Esta área foi antes ocupada por pequenos lotes de venda,
variados em formas e modos de exposição, cada qual
explorando as oportunidades da sua posição: degraus
de escadas e passeios como desnivelamentos de bancas,
guardas metálicas como expositores, muro de granito
como suporte de cabides. A disseminação das bancas
reequacionou também efemeramente os limites entre
esplanadas, extensões de lojas, áreas de estar e de circular, áreas de uns e de outros, áreas de todos. A Rua de
Miragaia revelou-se particularmente fértil na diversidade de oportunidades de disposição de cada banca. Esta
agitação, trazida por vendedores provenientes de outros
pequenos mercados urbanos, externos ao contexto de
Miragaia, gerou necessariamente avaliações individuais
de ganhos e perdas. Mas numa leitura abrangente,
o interesse reside na intersecção de colectivos possível a
partir de uma única organização, traduzida em gestos largos como a retirada dos automóveis, a articulação de um
programa de doações entre o Centro Social de Miragaia
e os vendedores, a intercalação de espaços e ritmos entre
comerciantes locais e vendedores transitórios, a dinamização de movimentos fluídos ao longo da área ocupada.
De seguida, O Baile proporcionou a experiência de
um projecto de criação colectiva onde, num ritmo intensivo de um mês, se agregaram miragaienses oriundos
das associações São Pedro e Grupo Musical, mas também do centro social, do Rancho e do SAOM vindos de
Miragaia à cota alta, e incluindo ainda alunos do Balleteatro. A apresentação deste colectivo no Largo da Praia,
onde já se realiza por tradição o baile no São João, não
aparentou criar rivalidades, apesar de ser lugar de proximidade do São Pedro. Porque o projecto incluía todos?
Porque o Largo da Praia é terreno de todos?

20. O Mercado da SPOT.
21. O Baile de Aldara Bizarro, integrado no Serralves em Festa no Centro Histórico do Porto.
22. Acção do projecto Miragaia, de
Ana Póvoas e José Roseira.

Pela história do seu percurso, e pelo seu apetrechamento em impulso e capacidades, a Confederação apresentava-se como o grupo incontornável para despoletar
o projecto âncora desta Praça, ainda que a sua associação
ao Grupo Musical pudesse trazer risco de agravamento
dos dilemas descritos. A decisão sobre o largo a ocupar
foi sendo adiada e informada pelo trabalho de campo.
Note-se que não havia experiência anterior neste lugar,
já que, em 2011, não se instalara em Miragaia baixa um
palco de programação à semelhança dos activados na Sé,
Vitória e Virtudes. Acordou-se a ocupação do Largo d’A
Conquistadora, por se reconhecer nele alguma atractividade e o facto de ser um território relativamente neutro em relação aos três territórios mais conflituantes.
Ainda assim, e como nenhuma prática oficinal foi testando em particular a ocupação deste largo, a chegada
nos Dias de Manobras foi algo súbita e reveladora de
outros núcleos discretos naquele local. As aproximações
foram feitas com algumas cautelas, resistências, concessões. Os miragaienses apareceram, uns arriscando com
alguma reserva o espaço da plateia, outros empoleirados
na rampa ou no varandim da Rua da Alfândega, outros
ouvindo e comentando os ecos ouvidos desde os seus
poisos rotineiros, outros ainda afirmando, no palco e na
linha da frente, a sua Miragaia em súbita expressão.
Paralelamente a esta presença do palco no Largo d’A
Conquistadora, ocorreu numa das tardes dos Dias de
Manobras, uma reapropriação da Rua de Miragaia como
campo de futebol, em frente à Ass. São Pedro .22 Foram
os miragaienses que optaram por este local, preferindo
assim revisitar memórias deste uso passado da rua, face
à proposta lançada pelos oficiantes-líder de fazer aquele
jogo no parque da Alfândega, como forma de confrontar
questões de acesso público e de interesse colectivo.
O jogo, desafiado de início entre miragaienses e a
comunidade de manobristas em geral, não colheu adesões por parte destes últimos. Avançou um primeiro
núcleo de miragaienses cuja história de vida se cruza
com as equipas de futebol instruídas em Miragaia, ainda

que presentemente residam fora. A estes juntou-se, no
dia, a comunidade miragaiense alargada que assumiu
a acção plenamente como sua, partilhada entre quem
joga, incita, observa, prepara lanche, distribui, arruma,
está. Nesta revisitação transformada, reavivaram-se disputas entre as equipas do São Pedro e do Musical e as
mulheres propuseram imprevistamente uma partida
entre equipas femininas formadas no momento.
Na mesma tarde, véspera, último Dia de Manobras,
começava a preparar-se um jantar alargado a todos
os manobristas, no largo contíguo ao jogo de futebol.
Os obstáculos sonoros e físicos, de colocação e teste do
material técnico, sinalizavam diferentes ritmos de actividade em cada espaço. Toda a dinâmica e ocupação
destes Dias empurrou este encontro para o largo intermédio entre o Largo de São Pedro e o Largo da Praia.
A preparação do jantar envolveu os comerciantes locais
na preparação da refeição, na disponibilização de mobiliário, na integração da equipa do jantar. O desenho do
jantar foi enredando projectos e actores que pudessem
contribuir alargadamente para o encontro, desenho este
que se foi actualizando continuamente até ao próprio
momento do jantar.
Realizar esta reunião implicava assumir um risco
avultado dada a imprevisibilidade do seu desenrolar,
dependente do encontro possível de um universo muito
diverso de cerca de 2500 pessoas. Apresentava-se, no
entanto, urgente assumir este risco, já que não afigurava possível cumprir os Dias de Manobras e o culminar
de dois ciclos de trabalho sem promover um momento
de presença e desafogo colectivos. Era necessário testar
a tal comunidade de manobristas que, na prática, não
se encontrava ou vivia como tal. O risco foi portanto
tomado, e foi vivido, talvez como risco, desconforto,
incoerência, fractura, atrito, constrangimento, descontrolo, explosão, irresolução.
Os braços que desimpediram o largo de carros abandonados, as pernas que jogaram futebol ali ao lado
momentos antes, os manobristas que ainda tinham uma
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missão a cumprir no dia seguinte e aqueles que vieram
apenas transpirar a missão cumprida, os promotores
e os investigadores, os organizadores do encontro e os
seus relatadores, mediram as suas distâncias, confinados
às paredes do largo, à sua decoração insólita, à pressão do
palco, à condição do anfitrião e do visitante. Imagem concentrada, afinal, das negociações sonhadas, ou melhor,
do tempo e do espaço que estas reclamam e que porventura não chegaram a ter.
ENTRE O ENRAIZAMENTO E A DESLOCAÇÃO

É relevante analisar a relação estabelecida no 2.o Ciclo
entre a estratégia de distribuição espacial do Manobras
e os modos de acção – Faina, Laurar, Cismar – que assumem pesos variáveis ao longo do calendário de trabalho,
como referido em “De fases a modos de acção”.
Como componente de uma Cisma que acompanhasse os avanços dos projectos, a coordenação central
chegou a propor uma ocupação em rede de cafés, restaurantes e tascos disseminados no centro histórico, que
funcionassem como lugares quotidianos de encontro de
manobristas, assinalados e alimentados pela presença
de documentadores que aí fossem deixando notícia e
rasto do andamento das acções no terreno. A coordenação não conseguiu no entanto implementar tal estrutura
e a sua rotina.23
Esta ocupação pulverizada por todo o centro histórico
jogaria complementarmente com as quatro Praças de
Manobras, estabelecendo um nível relacional entre projectos e entre estes e os lugares, e suportando transições
entre os modos de acção.
Neste jogo, as Praças estruturariam, em continuidade, alternâncias entre “Faina” e “Laurear”, ao cultivar
a pertença partilhada a um dado espaço público.
À luz deste último ponto regressa-se à problemática
da deslocalização das práticas regulares no momento da
sua exposição pública, levantada no início do 2.o Ciclo.
Quando um projecto sedia a sua prática num dado território, trabalhando tendencialmente com as suas gentes,
ocupando as suas salas de ensaio, cafés e largos, como
se resolve o transporte súbito da sua exposição para um
lugar público onde não existem relações de proximidade e
logo potencialmente inóspito? E como é que um qualquer
criador resolve a sua aparição em lugares onde não estabeleceu relações? O problema agrava-se quando os conteúdos trazidos se afastam das expectativas de quem está.
No entato, confinar o ciclo de trabalho de cada grupo
ao seu lugar quotidiano mais ou menos discreto não
era solução, já que esta opção reforçaria fronteiras

instaladas. De facto, foi rapidamente compreendido
pelo Manobras que urgia antes de mais abrir espaços de
cruzamento e enfrentar assim a tendência de cada círculo de actuação na cidade para se esquivar à intersecção ou ao diálogo efectivo com outros. Aliás, o Manobras
deparou-se com situações onde as deslocações acentuadas puderam mesmo ser lidas como oportunidades
excepcionais de confronto de realidades, como é o caso
de O Baile, realizado no âmbito do Serralves em Festa
no Centro Histórico, e cujas apresentações tiveram lugar
tanto em Miragaia como na Fundação de Serralves.
O Baile teceu a sua narrativa a partir de vivências heterogénas de Miragaia – residentes de longa data, activistas
empenhados neste lugar, trabalhadores, visitantes –
numa composição artística robusta, inclusiva de linguagens espontâneas pessoais e artísticas profissionais.
A peça exposta na Fundação de Serralves não pode
objectivamente ser a mesma que foi exposta em Miragaia, pois o contexto altera o que ecoa como experiência
e mensagem. No primeiro, corpos e vozes de Miragaia
posicionam-se como protagonistas num contexto institucionalizado onde são tradicionalmente menos ouvidos,
mas trazendo histórias que conectam os universos em
diálogo. Desafia-se uma expansão do reconhecimento das
realidades que compõem a cidade. No segundo, os espaços nomeados estão presentes concretamente ao lado, os
episódios contados em palco retratam outros que assistem, a plateia confunde-se com as esplanadas e varandas.
Aqui, não é só o palco, mas é Miragaia num sentido mais
amplo que se mostra à cidade, revisitando-se e reconstruindo-se a si própria num mesmo movimento.
Perante os conflitos e potencialidades das deslocações jogadas num programa que lida simultaneamente
com o enraizamento e o cruzamento, optou-se não por
inibir movimentos, confrontos, estranhezas entre grupos e lugares, mas sim por instigar as Praças como contextos onde todas as acções e actores pudessem assumir
paridade na sua presença, na discussão da sua aproximação ou distanciamento.
A configuração de colectivos como anfitriões de um
território, apropriando e interpretando um seu espaço
público representativo, cultivaria a manifestação de posições de acolhimento, de adesão ou de rejeição das acções
que aí chegaram, interferiram, instalaram. Em qualquer
dos casos, tratava-se de preparar um território activo, clarificado nos diferentes graus de relação com diferentes
manobras. À medida que o Manobras passou a ser mais
reconhecido enquanto nome, acção e modo de estar,
passou também a contribuir mais para esta clarificação.
AC, AP

23. Esta proposta surgiu como uma
reorientação do projecto Regime de
Meia Pensão, do 1.o Ciclo de autoria
de Máus Hábitos com Marta Bernardes. Ver referência a este assunto
em “De papéis a relações”. Consultar ficha “1/2 Pensão Revisto” em
“Fichas de balanço e perspectivação dos projectos do 1.o ciclo”, 17 de
Janeiro de 2012.

CAMPO
DE MANOBRAS
4.
DE PAPÉIS
A RELAÇÕES

“À mobilização de muitas pessoas e formas – Aquela
ideia de cidade só se concretiza com a participação de muitos. Por isso convocamos todos. O Sr. José e o vizinho dele.
A tia deste. O Teatro Nacional e a Associação Recreativa.
O Centro de Dia e a Universidade.” 1

1. In “Convocatória de Envolvimento”, 2 de Março de 2011.

Este foi/é um projecto de pessoas. Foi/é nelas, em
primeiro lugar, que se percorre o caminho possível,
nos seus avanços, nos seus desvios, nos seus limites.
É nelas, com elas, que podem ser lidos os resultados.
É delas que pode vir uma consequência ou continuidade. Equacionar os oficiantes das Manobras – considerando cada um individualmente e as suas hipóteses de
relação – torna-se, por isso, primeira medida da validade
da missão e da capacidade para a levar a cabo.
Por isso também, é neste âmbito que se manifestam
alguns dos dilemas maiores do projecto. Como articular as várias agendas, ritmos, escalas e densidades
de relação, as diferentes posturas de princípio perante
a acção? Como fazer prevalecer uma missão colectiva
de base para além do quadro de interesses de cada oficiante, para além do quadro de interesses inevitáveis e
excepcionais resultantes de uma iniciativa marcada pelo
financiamento público e pela tutela da governação?
Procurou-se encarar num plano comum todos os
possíveis contribuidores, desde o financiador europeu
ao mais anónimo dos cidadãos. Com este nivelamento
esperou-se encarar “todos”: todos os entes, todos os contributos e todas as mudanças desses todos.
1.O CICLO

O desenho da acção proposto aponta, claramente, para
um modelo horizontal de relação. Não obstante, pergunta-se: quer isto dizer que todos estão, à partida, aptos
a abraçar qualquer papel, qualquer responsabilidade?
Ou quer dizer que se espera de todos os oficiantes uma
predisposição receptiva, de modo a manter em aberto a
assumpção de papéis, responsabilidades e contributos?
A segunda hipótese parece propor um equilíbrio
mais sensato entre as capacidades visíveis e as ocultas,
entre a ideia de um processo aberto e a obrigação – também contratual – de apresentar resultados. De facto, e
apesar do esforço inicial de reconhecimento de actores
no terreno, foi inevitável assumir, por parte da equipa de
coordenação, uma assinalável ignorância sobre os actores potenciais, ocultos mas presentes na cidade, bem
como sobre as capacidades de cada agente para ler e agir
num quadro hesitante entre uma mobilização de cidadãos e uma iniciativa institucional. As opções de princípio foram, talvez por isso, algo conservadoras quanto à
atribuição de lideranças prováveis:
“Configura-se, como momento de partida, um triângulo
central de trabalho entre comunidade, artistas e investigadores. Delega-se nos artistas e investigadores o papel de primeiros perscrutadores e incitadores da acção, sem esquecer que
competirá aos usuários da cidade, verdadeiros protagonistas, a vontade e a concretização de quaisquer intervenções.
Encontram-se portanto em aberto outras configurações
de cooperação para lá do triângulo inicial, envolventes da
administração, empreendedores e usuários da cidade, com
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esta mesma coordenação, como ente único portador de
sentido colectivo à escala do projecto global.
Os cinco Dias de Manobras provocaram uma alteração efémera mas ainda assim potente deste cenário. De
facto, a presença e profusão de acções, evidente e alteradora, a escolha de espaços inusitados e a sua distribuição, a confluência momentânea de diferentes visões,
estéticas e universos, a visibilidade mediática, tudo isto
concretizou uma experiência sem referências prévias, e
provocou uma perplexidade convidativa à indagação das
suas possíveis razões. Convidou a testar o espaço que se
abria e a tomar partido mais claro sobre ele. A adesão ou
recusa fez-se então menos em relação aos objectos, criações e resultados precisos, e mais em relação à evidência
daquele tipo de espaço e experiência. Estes passaram a
ser missão possível em si.

diferentes medidas de participação (desde a interpretação à
intervenção criadora) e de liderança.(...)
A aposta num movimento de base, sustentado por trabalho contínuo no terreno, solicita uma liderança cujo papel
se centra na coordenação desta rede horizontal de parceiros,
emergente do ecossistema criativo, educativo, social e político
da cidade. Preconiza-se uma equipa de gestão de pequena
dimensão, que articula funções especializadas com papéis
polivalentes, dimensionada em número e em tempo segundo
o envolvimento necessário para cada função.” 2
Uma primeira representação da estrutura dos principais tipos de agentes, datada de 2010, propõe um
cenário no qual a incidência no território se realiza em
primeira instância num compromisso directo entre a
coordenação, os oficiantes possíveis ou potenciais, e
a valia das suas propostas. A comunicação é encarada
separadamente, dada a sua especificidade, mas intimamente ligada àquele poliedro de realização, do qual a
consultoria, o promotor formal e as parcerias não autorais se apresentam mais num estatuto de informadores/
contribuidores/apoiantes. Propõe ainda um movimento
transversal de monitorização, informado pela acção no
terreno e pela consultoria, repercutido na coordenação,
mas cuja origem e destino final é o território (ver E1).
Na mesma altura, e em paralelo, desenhou-se um
modelo de encontro a concretizar na acção. Neste
modelo realçou-se a prática experimental sobre o território através do triângulo Agentes Criativos/Universidades/Comunidades, como macroestrutura de oficiantes
a partir da qual a governação (promotor, financiador,
estruturas de administração da cidade) e o mercado
criativo (objecto da candidatura) poderiam encontrar a
sua posição e valência. Esta geometria proporcionava a
leitura global das relações e sugeria posicionamentos
vários de cada um dos actores a uma escala micro, variáveis em função das predisposições individuais de cada
organização ou agente (ver E2).
No entanto, subsistiam todas as dúvidas quanto ao
modo de operacionalizar esta malha. Como mover os
agentes para um espaço com aquela multiplicidade
de posicionamentos e ainda assim focar uma missão
comum do projecto global? Como manter esse espaço
convidativo e inclusivo? Como fazer dele estrutura
motora da acção conjunta, progressivamente partilhada?
O lançamento da Convocatória de Envolvimento deu os
primeiros motes de mobilização e organização:
“Manobras no Porto desafia toda a cidade para que se
manifeste e se projecte em discussões, instalações, engenhos,
ocupações, oficinas, acontecimentos, explorações, caminhos,
sabores, narrativas, experiências (...). Coloca-se aos parceiros o desafio de concretizar a missão das Manobras em
acções e conteúdos concretos. Sugerem-se quatro modalidades de participação que cada parceiro pode tomar:
Manobras nativas: Propor, organizar e produzir projectos de raiz para as nossas Manobras, sejam eles movimentos
continuados ou acções pontuais. Manobras aliadas: Propor
a sintonização parcial de projectos e estruturas já em curso
(festivais, encontros regulares, redes de exibição, etc.) com
os objectivos e os territórios das Manobras. Manobras especializadas: Disponibilizar competências para integrarem
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projectos de outros parceiros: conhecimentos e capacidades
específicos, programas de investigação, ideias e territórios de
exploração, (...) Manobras logísticas: Disponibilizar meios
e recursos de apoio às acções: espaços, meios humanos, técnicos, financeiros, ideias de sustentabilidade de projectos, possibilidades de parcerias para recursos complementares...”.3
À pergunta de base “Quem são os oficiantes? Quem
são os Manobristas?” responde-se, em primeira instância com um idealista “queremos todos”, para depois
configurar premissas, categorias de papéis, que simultaneamente abrem possibilidades de participação e condicionam os papéis à missão da acção global. Cidadãos,
autores, especialistas, organizações, eram convidados
a criar de raiz dentro do projecto, a sintonizar as suas
acções em curso na cidade com a missão do Manobras,
ou simplesmente a disponibilizar os seus meios e recursos, entre os quais a mera presença disponível. Sem
dúvida a primeira postura é largamente preponderante
por parte dos artistas e investigadores.
O trabalho de divulgação do projecto e de captação de agentes veio, no entanto, levantar um entrave
prévio altamente condicionante da participação. É que
esta implicaria, inevitavelmente, uma alteração nos
pilares do quotidiano: alteração de tempos, de rotinas,
de relações, de visões, de expectativas, na direcção de
uma missão comum. E esta missão apresentava-se,
pelo menos à partida, algo difusa e externa aos agentes. A negociação interna de cada um dos interpelados estabeleceu-se então entre um caminho próprio a
seguir e este apelo externo; entre o esforço de arriscar
em terreno desconhecido e o apelo de um projecto com
envergadura e projecção na cidade, com meios para disponibilizar; entre uma postura de independência pessoal, profissional, existencial, por vezes quixotesca, por
vezes orgulhosa, por vezes desconfiada, e a participação
numa acção marcada, por um lado, pela vocação colectiva e, por outro, pela índole político-institucional do
promotor.
Nesta negociação, primeiro interna a cada proponente e depois partilhada no contexto da programação

E1

E2

Organigrama geral, in “Apresentação
do Projecto ao Conselho Consultivo”,
8 de Outubro de 2010.

Modelo de Encontro, in “Apresentação do Projecto ao Conselho Consultivo”, 8 de Outubro de 2010.

2. In “Apresentação do Projecto ao
Conselho Consultivo”, 8 de Outubro
de 2010.

4. Esta análise foi lançada pelo documento “Fichas de balanço e perspectivação dos projectos do 1.o ciclo”, 17
de Janeiro de 2012.

3. In “Convocatória de Envolvimento”, 2 de Março de 2011.

5. Transcrição livre de “Ponto de
Situação”, 17 de Janeiro de 2012.

do Manobras através das propostas, surtiu com clareza
o quão longínquo se estava da ambição de concretizar
uma rede presente, legível, na qual cada ente se predispõe a oferecer e a captar. Surtiu mais urgente e realista
dar passos, antes de mais, na conquista de qualidades
para esse futuro “estar” em rede: a predisposição para o
público e colectivo, a disponibilidade para afinar motivações e expectativas, a capacidade para trabalhar com
diferentes, a energia para apostar em território experimental, a conquista da confiança que valoriza e rentabiliza colectivamente o erro (...)
O convite para dar estes passos afigurou-se então
igualmente necessário para a universidade e o criador, para a instituição e o cidadão, para o profissional e
o voluntário amador. De facto, as resistências, inércias
impeditivas de uma experiência partilhada em espaço
público expressam-se de modos diferentes, mas existem
em medida muito equivalente em cada um deles: no
calendário académico como na rotina de jantar, na rigidez da instituição como na desconfiança do artista, no
espartilho político como na formatação do investigador.
À imagem antes idealizada de um triângulo de acção
constituído por Agentes Criativos, Universidades e
Comunidades, perante o qual outros entes se posicionam, sucede uma outra. Esta imagem é a de uma mole
de actores que se aproximam e transformam, em medidas diferentes, num espaço potencial de missão colectiva, pois os atributos determidadores da acção, como a
curiosidade investigadora, a efervescência criativa ou as
inércias rotineiras, são transversais a todos os entes.
Os projectos lançados a partir da Convocatória de
Envolvimento foram o primeiro passo daquela aproximação e transformação, através da negociação das suas
missões e territórios respectivos. Uma vez no terreno,
durante o período oficinal, coube a cada um deles perseguir, aprofundar, disseminar-se numa escala mais
minuciosa. No entanto, estas disseminações não se cruzaram, em geral, nem sequer no plano da mera partilha de informação. Possivelmente, só a coordenação de
conteúdos tinha, na altura, uma visão macroscópica da
acção, o que acentuou uma dependência em relação a

Uma primeira acção de configuração da acção para
2012 consistiu na análise crítica, projecto a projecto,
do programa de 2011. A análise implicou a selecção de
acções a terem continuidade, bem como a identificação
de vocações específicas dos agentes.4 Nomeadamente,
procurou-se identificar entre eles os que, objectiva ou
potencialmente, mais poderiam aproximar e transformar a missão do Manobras. Oficiantes com pequenos
papéis em 2011, ou chegados ao Manobras por via da
Convocatória Aberta, foram convidados a assumir maiores responsabilidades. Retomou-se a negociação com
os projectos a continuar, no sentido de os encorajar em
direcção a uma maior participação, presença e consequência no território. Tentou-se reforçar a importância
da acção de documentação no seio dos projectos, como
forma de informação, comunicação e memória dos processos. Identificaram-se projectos com vocação para o
estabelecimento de rede ou contribuidores para a partilha do projecto global, ou seja, para a concretização de
uma presença sentida como comum.
Em paralelo, reconhecia-se que “no Manobras de
2011 não se sentiu em igual medida a participação de todos.
O ciclo de 2011 viveu da energia acumulada de agentes mais
apetrechados mas com menos espaço de expressão na cidade.
A inércia dos mais frágeis, bem como a dos mais pesados,
não foi suficientemente movida. Como apetrechar os mais
frágeis? Como mobilizar os mais pesados? Como ligar as
inércias?(...) Em 2012, há que mobilizar mais cidadãos do
CHP, Universidades, Instituições.” 5
Se por um lado foi observada a capacidade de alguns
participantes discretos para adquirirem progressivamente papéis de maior relevo, havia a consciência, por
outro, de que a relação formal – incontornável no Manobras dada a sua natureza institucional financiada publicamente – e a responsabilidade de gestão do orçamento
obrigariam sempre a algum tipo de liderança destacada.
Por outro lado ainda, existia um conhecimento mais
efectivo dos agentes e das suas predisposições ou contribuições possíveis, apoiado numa lista de contactos e
no conjunto das experiências de trabalho já desenvolvidas. Procurou-se então um maior detalhe na definição dos papéis. “Oficiantes-líderes são parceiros que
avançam com propostas de acção, têm tarefas de decisão e
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responsabilizam-se em primeiro lugar. Oficiantes-participantes, ou cooperantes, são agentes detectados no território
com competências específicas que colocam ao serviço da concepção e fabricação dos projectos. Mobilizadores são líderes
locais, pessoas/grupos/centros/instituições capazes de motivar vontades e pessoas. Participantes são pessoas envolvidas nas acções, seja em oficinas seja em outros modelos que
abram espaço à colaboração.” 6
É ainda neste contexto de transição entre ciclos que
se esboça uma leitura da rede de relações em níveis,
assumindo, no fundo que existem escalas diferentes de
funcionamento da rede que importa ir desvendando e
considerando na sua especificidade.
“Níveis de Relação são círculos de negociação, aos
quais correspondem estruturas de espaços, redes de pessoas,
momentos. Território de projecto: Território de negociação
interna de cada projecto, reservado aos seus intervenientes mais directos. Permite o fortalecimento das relações e
da produção do grupo de projecto. Território da comunidade Manobras: Território de partilha e confronto entre a
comunidade Manobras, os seus vários oficiantes líderes e
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participantes mais regulares, círculos de decisão, áreas de
actuação, metodologias de envolvimento e produção. Este
território constitui-se sempre no recorte que consegue na
cidade. Território Manobras/CHP/Porto/Outros: Território de negociação entre a comunidade Manobras e o CHP,
entre estes e a cidade alargada e outros; território de projecção na cidade da produção incidente no CHP.” 7
Algumas opções iniciais de organização e de programação para 2012 tentaram encarar e dar resposta aos
dilemas apresentados por cada um daqueles níveis, através de medidas e instrumentos específicos.
1. A continuidade da Rádio Manobras foi preconizada
como instrumento de documentação, reflexão partilhada
e comunicação colectiva da comunidade Manobras. Esta
aposta lançou-se em conjunto com a possibilidade de
associar o estúdio da rádio a uma base de operações do
Manobras, espaço no qual coexistiriam as equipas de
rádio, levantamento sonoro, conteúdos, documentação
e monitorização. A Base de Operações não foi concretizada (ver “De Espaços a Territórios”) mas a Rádio prosseguiu o seu trabalho em 2012. Ainda assim, o espaço

6. Transcrição livre de “Ponto de
Situação”, 17 de Janeiro de 2012 e
“Fichas de balanço e perspectivação dos projectos do 1.o ciclo”, 17 de
Janeiro de 2012.
7. Transcrição livre de “Território de
Manobras”, 15 de Janeiro de 2012.
8. Consultar ficha “1/2 Pensão
Revisto” em “Fichas de balanço e
perspectivação dos projectos do 1.o
ciclo”, 17 de Janeiro de 2012.

radiofónico aberto e sonhado não foi tomado em toda
a sua capacidade pela comunidade – por presunção de
incapacidade técnica por parte dos Manobristas? Por desconfiança do espaço de comunicação? Por a rádio estar
num 4.o andar da Rua Passos Manuel, fora do centro da
missão? Porque fazer rádio é um compromisso que dá
trabalho e não promete retorno?...
2. Propôs-se uma revisão do projecto Regime de 1/2
Pensão como infra-estrutura de Manobras.8 Nesta revisão,
a estratégia de ocupação de cafés, restaurantes, tascos do
centro histórico tomaria um papel de base de operações
dispersa no tempo e no território, ou seja, uma presença
regular que proporcionaria em simultâneo experiências
circunstanciais, encontros e discussões espontâneas intra
e extra Manobras, transmissão regular do andamento
dos trabalhos, angariação de aliados locais. Do debate do
projecto com os autores não surtiu um entendimento
suficientemente forte para o avanço. A equipa de coordenação não viria a conseguir dinamizar um espaço ou projecto alternativo que cumprisse aquelas funções.
3. Foi decidido dar um peso maior às acções de documentação quer internas quer transversais aos projectos.

A par da evidenciação do compromisso de documentação interna, feita na negociação com cada oficiante-líder,
foi constituída uma equipa reforçada para a documentação transversal, propondo o retorno em directo do processo como uma das suas missões, em conciliação com
a monitorização. Na Convocatória Aberta, foi definida
uma linha de documentação dedicada à acção Manobras, no sentido de pluralizar leituras sobre os vários
processos em curso.
4. A programação assumiu como seu eixo central a
eleição de quatro praças principais de Manobras a ocupar
por quatro projectos âncora. Nos pressupostos da decisão
realçava-se a vontade/necessidade de estabelecer um contexto que, por um lado, permitisse a participação de muitos – liberta de constrangimentos formais – e, por outro,
consumasse claramente o estatuto dos residentes no centro histórico enquanto anfitriões-protagonistas do Manobras. A opção veio a revelar-se rica não só nesses planos,
mas também na revelação de ingredientes e éticas invisíveis do território, agora negociados nas relações, nos espaços. “Porquê no teu largo e não no meu?” ou “Para lá da
escada já não é nosso” ou “Com aqueles sim, com aqueles
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outros não” ou “Se é aqui, tem que ser à nossa moda”...
Em reforço desta opção pelas quatro praças foi lançada, na Convocatória Aberta, uma linha de instalações
destinada a captar novos protagonistas que densificassem a acção em curso através da intervenção no espaço
físico e público.
5. Lançou-se a acção “Barca da Memória”, sonhada
enquanto dispositivo de reunião celebratória de todos
os projectos e da comunidade em geral, quer pelo seu
potencial inclusivo, quer pelo desafio da sintonia e interdependência com as quatro praças durante os Dias de
Manobras, quer ainda pela configuração da acção final
de afundamento, preconizada simbolicamente como a
celebração de todos.
Com a programação em curso, e no território interno
de cada projecto, tiveram lugar processos extremamente
ricos de negociação de predisposições, de obtenção de
retornos, de assumpção de uma empreitada colectiva.
Cidadãos que tomaram rédeas, tomaram conta, organizaram, limparam, cozinharam, ditaram, guardaram
distância mas cooperaram quando chamados, participaram compulsivamente em múltiplas actividades,
recearam e ficaram, recearam e partiram, contaram a
sua história e levaram-na no bolso para mostrar, exigiram, cederam as casas, usufruíram, desdenharam,
aplaudiram, riram, contestaram, subverteram, ignoraram. Proprietários e comerciantes que cederam espaços, fecharam espaços, venderam mais, recearam vender
menos, impuseram condições, barafustaram, aderiram. Instituições que apoiaram incondicionalmente,
mobilizaram, desconfiaram, usufruíram, agradeceram,
integraram, recusaram (...) Criadores que se contaminaram, se renderam, influenciaram, tremeram, resistiram,
seduziram, aproveitaram, desperdiçaram, confiaram,
hesitaram (...) Só uma acção de documentação exaustiva
processo a processo pode desvendar a complexidade destas negociações.
Já no território a que chamámos o território da comunidade Manobras, e perante o desafio inicial de reunião,
de debate, de retorno eficaz no seio da rede de projectos,
através de agilizações, partilhas, decisões facilitadoras
dos dilemas do outro, a esse desafio, dizia-se, os oficiantes-líderes responderam, comprometeram-se e inscreveram, em geral, retornos em planos virtuais, transpirações
vagas em prazo incerto, partilhas controladas. Foi naqueles planos de retorno que esta comunidade Manobras,
eventualmente, assumiu não existir. Obviamente, há que
reforçar que a coordenação não conseguiu criar espaços claramente dedicados a estas partilhas, como há que
lembrar que todas as tentativas indirectas ou informais
de influência nesse sentido obtiveram sempre pouca
adesão e até resistência. Resistências à contaminação e
observação, receios de partilha com o outro desconhecido, refúgios em divergências formais, alegação de
protecção de integridade profissional, técnica, ou institucional, silêncios, adiamentos de decisão, desconfianças entre oficiantes, quer no plano institucional, quer
no plano operacional (...) Considerada cada resistência
por si, é reconhecível a sua legitimidade. Consideradas
em conjunto, elas representam um sério obstáculo à
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constituição de um espaço comum de acção, sendo que
este não é obrigatoriamente um espaço de coincidência
de posições e de direcções. É simplesmente um espaço
onde tanto o sincronismo como a divergência dos movimentos se clarificam nos termos próprios de cada um,
mas sempre numa predisposição de intercontaminação
e/ou cooperação efectivas.
Encarando o território Manobras como círculo mais
vasto de negociação entre a comunidade Manobras,
o centro histórico, a cidade alargada e outros alcances mais largos, parece inevitável voltar ao mote “Que
cidade é esta? Que cidade pode ser esta?”, pergunta que
foi respondida não tanto, ou não só, por dados levantados e revelados, mas sobretudo pela promoção de um
espaço de prática no qual este inter-reconhecimento
pode acontecer, adensar-se, actualizar-se. O carácter
deste espaço exige então a sua própria continuidade, o
seu registo, interpretação, revisão, e então a sua projecção, na medida em que as repercussões individuais e
colectivas ganharam no seu conjunto consistência de
corpo externizável, praticável.
Os períodos oficinais terão sido oportunidades de experienciação e teste nos círculos íntimos e restritos de cada
projecto. Os cinco dias de Manobras em 2011 e os dez
dias de Manobras em 2012 terão sido um vislumbre
colectivo do espaço e do corpo potencial. Findos estes
dois ciclos de programa financiado, cabe aos Manobristas em geral posicionarem-se e assumir papel, ou não,
numa continuidade. Foi essa a principal motivação para
o Encontro de Manobristas.
“Objectivos do encontro – Estando em curso um conjunto
de outras acções de reflexão e produção de discurso,(...) falta
a oportunidade para uma leitura esmiuçada colectivamente,
fora dos encontros furtuitos ou dominados pela acção no terreno. São assim objectivos do encontro:
» Promover um encontro geral onde se dê um inter-reconhecimento dos actores e uma leitura conjunta das acções
que compõem o Manobras.
» Criar oportunidade para que pessoas externas ao processo possam informar/enriquecer a experiência e os seus
resultados.
» Extrair dados novos, discursos reformulados, novas valorizações e descobertas, impossíveis de acontecer num regime
de discurso individual.
» Transformar o vivido e aprendido no Manobras em
proposições e acções – colectivas e individuais, presentes e
futuras.” 9
Durante o Encontro surtiram dois dados fundamentais para esta discussão: ficou explícita por parte da
governação da cidade a não continuidade desta acção
Manobras tal como configurada; ficou explícita a dificuldade dos vários actores para se emanciparem de uma
coordenação central, ou seja, constatou-se a existência
de uma dependência – criada? endógena? necessária? –
em relação a uma força motriz algo externa. Foi neste
pano de fundo que se procurou responder, no encontro,
à pergunta «Como se prossegue com iniciativa? Como se
tomam as rédeas a manobras futuras?» AC, AP

CC07

CC01
Preliminares CC
Confirmar lista de membros do CC com a Porto Lazer e
definir critério de remuneração. Luís Fernandes (FPCEUP),
José Madureira Pinto (FEP), Manuel Mendes (FAUP), Heitor
Alvelos (FBAUP), José Ferrão (UCP), Helder Sousa (ESMAE).

Da Coordenação do Projecto:

(Anselmo + Joana)

Fechar documento de Apresentação CC. Anexar plano de
actividades detalhado (vocação dos momentos-chave,
rede de espaços físicos, site, rede de projectos e missões).

“Esboço Modelo de Festival”, 18 de
Janeiro de 2010.

(Ana)

Fixação das linhas gerais do projecto
Direcção fixa linhas gerias do projecto na sequência da
reunião com CC.
(Anselmo + Ana)

CC08
Acompanhamento regular
A definir nas primeiras reuniões.
(Anselmo + Ana + Joana)

CC02
Convocação CC

“Apresentação do Projecto ao Conselho Consultivo”, 8 de Outubro de
2010.

Comunicação

Produção

Monitorização

Parceiros Institucionais e Logísticos

Parceiros Intervenientes

PL01

PI01

PR01

MO01

UN01

CM01

Trabalho de campo que identifique potenciais parceiros
residentes no CHP e novos parceiros possíveis que venham
colmatar lacunas na lista actual (incluir consulta a
"informadores" que tenham já levantamentos no CHP).

Preparação dos espaços físicos de encontro: acordos legais,
financeiros, infraestruturação. Viabilizar a sua abertura,
ainda que provisória, para o dia da Apresentação Pública.

A realizar em acordo com as primeiras definições do CC.

Semana de consultas/angariação de equipas universitárias,
com o apoio de membros do CC, visando:
Recrutar equipa de monitorização de acordo com indicações
do CC. (Ver indicadores exigidos pelo QREN)

Universidades e Centro de Investigação

Conselho Consultivo

Campo de Manobras,
Documentos Consultados:

Auscultação de colaborações com Universidades

Recrutar participações académicas em equipas criativas:
inclusão do contexto do Festival nos programas curriculares;
prospecção de linhas de acção concretas; perspectivas
quantificadas de colaboração.
Recrutar participações académicas na produção conteúdos
e conhecimento a partir do Festival, incluindo o contexto
do Festival nos programas curriculares. Fazer prospecção
de linhas de acção concretas e quantificar colaborações
possíveis.

Convidar pessoalmente os membros CC e enviar documento
de apresentação por e-mail com convocatória para 1ª
reunião.

Colocar a hipótese de desenvolver um projecto de
nvestigação a candidatar à FCT, centrado na actividade e
resultados do Porto 2.0.

(Anselmo)

Incluir na auscultação:
ID+ (Heitor Alvelos); FBAUP - MDI (Adriano Rangel); FBAUP
- MADEP (Gabriela); FBAUP - Artes Plásticas (Norberto);
Multimédia Católica (Álvaro Barbosa); FLUP (Teresa Sá
Marques: monitorização); (...)

CC03
1ª Reunião CC – 1ª Reacção
Discutir princípios de entendimento, visão partilhada para
o projecto, linguagem comum, metodologia. (Ver gráfico
de ilustração de projectos)
Comentar Plano de Actividades esboçado.

“Esboço de Concretização”, 1 de Fevereiro de 2011.

Discutir a hipótese de lançar um projecto de investigação
multidisciplinar dedicado ao Porto 2.0.
Discutir áreas disciplinares, intervenientes-chave e lógica
de constituição de equipas quanto a participação de
investigadores, criação de equipas multi-disciplinares,
monitorização, etc. (Ver indicadores exigidos pelo QREN)

Rever panorama e estabelecer estratégia quanto a parceiros
intervenientes:
• identificar lógicas possíveis de constituição de equipas
que juntem academia/investigação e concepção/produção
• Identificar áreas cobertas e lacunas.
• Identificar lógicas possíveis de cooperação.
• Identificar novos parceiros, nomeadamente residentes
no CHP.
• Definir o que serão os espaços de encontro (físicos e
virtuais).

(Anselmo + Ana)

UN02

Incluir fábrica de movimentos.
CCRE - Pedro Leão. Qual é o compromisso?

(Anselmo + Ana)

UN03

Envolvimento na Apresentação Pública
Angariar e definir participações no evento de Apresentação
Pública, coordenada com outros parceiros:
• Participação criativa (FBAUP, UC, ESAP...)

Listar contactos a fazer com universidades e centros de
investigação.
Apresentar ideia global para Apresentação Pública.

• Equipa de registo (MDI, Jornalismo, UCP Multimedia)

(Anselmo + Ana + Joana)

CC04
2ª Reunião CC – Redefinição

“Mapa, esboço de organização espacial”, 30 de Março de 2011.

Preliminares de relação com parceiros

Qual é a ligação Palco Principal / Árvore?
Palco Principal e Muchbeta poderão trabalhar em conjunto?
Poderão responder em conjunto a um briefing?

UN04

PI04
Apresentação do projecto
Reunião geral de apresentação das linhas gerais do
projecto:
• Apresentação da equipa de direcção, do CC, do projecto
renovado e do calendário de actividades.

(Anselmo + Ana)

• Discussão do carácter das fases e momentos-chave.
• Discussão das linhas de acção orientadoras das primeiras
incursões no terreno.
• Discussão da lógica de criação de equipas e de acção no

“Notas para revisão do Esboço de
Concretização”, 5 de Abril de 2011.

• Apontar lógica de ocupação do território.
• Apontar as linhas orientadoras para a monitorização.
(Anselmo + Ana + Joana)

Ajuste do Projecto

“Fichas de balanço e perspectivação dos projectos do 1.o ciclo”, 17 de
Janeiro de 2012.
“Ponto de Situação”, 10 de Fevereiro
de 2012.

(Ana Neto + Porto Lazer).

CM03

(Ana)

CC06

(Anselmo + Ana)

3ª Reunião CC – Fixação

PI05

pano
Apresentar resultados das rondas e revisão do panorama
de parcerias.
Fixar em detalhe o carácter das fases e momentos-chave.

Contratação da Ópium, cadernos de encargos para
contratações necessárias ao arranque do projecto (Magic
Events, Ana Neto, Goreti Almeida, AT, Sino Publicidade) e
contratualização da equipa completa.
Escolher e contratar Relações Públicas / Acessor de

Identificar entidades bancárias, marcas de dimensão
nacional/internacional e/ou conjunto de empresas
empenhadas no bem comum que cubram ou excedam a
comparticipação nacional.

Imprensa.

(Direcção + AT + Porto Lazer)

(Joana + Anselmo + Porto Lazer)

Marcar reuniões exploratórias.
(Direcção + Porto Lazer)

GT02

MP02

Organização Financeira
Rever o plano orçamental integrando a adjudicação final
da direcção e o plano de actividades definitivo.
Garantir com a Porto Lazer um processo financeiro que
garanta liquidez no andamento do projecto.
Definir os parâmetros de remuneração: universidades e
participação de investigadores; parceiros intervenientes;
espaços; Conselho Consultivo (...).

Angariar financiadores principais
Fazer contactos efectivos e negociar acordos.
(Direcção + Porto Lazer)

MP03

Listar parceiros que contribuam para uma rede de espaços
físicos e para a sua infraestruturação. Associações, espaços
de espectáculos activos ou encerrados, edifícios fechados...
Marcar reuniões com responsáveis pelos espaços
identificados. Esta rede deve ser também explorada com
as entidades de governação.

Angariar patrocinador para apresentação pública

Fazer contactos e estabelecer protocolos.

Montagem da estrutura de reporte

(AT)

(Ana Neto + Ana + Porto Lazer).

(Ana Neto)

CM04

IL02

MP04

Compilação das exigências de reporte ao QREN, em termos
de finanças, execução ou outros.
Decisão sobre quais os pontos de reporte a delegar na

Aprovar as linhas mestras de orientação da comunicação
e a estratégia e plano de comunicação global para 1º Ciclo.

Concretizar as reuniões agendadas e apresentar a equipa
de direcção, o CC, o projecto e o calendário de actividades.
Discutir as possibilidades de participação e concretizar
protocolos visando:
• Um conjunto de cumplicidades que permitam a facilitação
de acções concretas no festival.
• A disponibilidade de espaço nos meios de comunicação
sicial e na rede de Mupis da cidade, que garantam uma
comunicação eficaz do Festival dentro do orçamento

Conceber e produzir Dossier do Patrocinador com o
objectivo de suportar os contactos e acordos com
patrocinadores nas várias modalidades definidas (ver
texto de base para dossier do Patrocinador).

Aprovar a estratégia de comunicação 1º Ciclo

Discutir com a Porto Lazer as melhores probabilidades em
função da sua rede de relações.

Iniciar a definição do espaço virtual do projecto

(Porto Lazer + Joana + Goreti Almeida)

GT03

(direcção + Ana Neto + Porto Lazer)

Trabalhar uma rede de patrocinadores de evento

Ronda de auscultação

(Luísa + Direcção + Heitor Alvelos)

Monitorização.

Discutir com a Porto Lazer as melhores probabilidades em
função da sua rede de relações.

Concepção de ferramentas e rotinas que garantam a
compilação de dados a reportar no decurso das tarefas.

(direcção + Ana Neto + Porto Lazer)

(Joana + Ana + Goreti Almeida + Porto Lazer)

Fazer contactos e estabelecer protocolos.

GT04

(Ana Neto)

Apoiar a rede de parcerias
Acompanhamento do estabelecimento dos protocolos a
estabelecer nas várias parcerias (logística, espaços,
comunicação social...)

disponível.

Definir as funcionalidades e a estrutura de um primeiro
site de apoio/divulgação do projecto, que sirva como meio
de divulgação alargada do projecto, plataforma de
encontro entre parceiros, facilitador de colaborações, meio
de conexão com outros projectos de interesse, e plataforma
receptiva à interferência crescente dos parceiros ao longo
das fases subsequentes.
Este site deve cumprir sumariamente as funções aqui
designadas, pois será apenas ponto de partida e estudo
de apoio à definição de uma plataforma mais desenvolvida
a enquadrar nos conteúdos do Festival.

(Joana + Goreti Almeida)

• Um conjunto de apoios logísticos com condições
comerciais vantajosas.
• Uma rede de espaços físicos de apoio e articulação em
rede, considerando a sua vocação, localização e

GT05
Gestão financeira contínua
Acompanhamento regular da relação programação /
orçamento em função dos projectos em gestação.

disponibilidade.
Informar sobre a apresentação pública (presença dos
parceiros imperativa).

A iniciar já com a Apresentação Pública.
(Joana)

(Ana + Joana + Luísa + Porto Lazer + Ana Neto, nas áreas respectivas)

(AT + direcção)

CM06
Conceber site, versão 1.0
Concepção e produção do primeiro site do projecto. A
lançar no dia da apresentação do evento.
(AT)

CM07

Comunicação da Apresentação Pública
Conceber, produzir e implementar campanha de
Apresentação Pública: Relações Públicas e Acessoria de
Imprensa, Campanha, Convites, divulgação local com Escolas
e Associações...

Envolver parceiros na Apresentação Pública
Seleccionar e convocar parceiros a envolver em acções da
Apresentação Pública, como intervenientes na conferência
e/ou no evento.

Fixar a lógica de criação de equipas e de acção no terreno.
Fixar temas/vocações orientadores das primeiras incursões
no terreno.
Fixar as linhas orientadoras para a monitorização.

Definir Contratualização

Identificar financiadores principais

(Luísa)

Conceber Dossier do Patrocinador

• Interventores directos já contactados e outros criadores
considerados importantes para o projecto.
• Grupos locais incluindo associações residentes no CHP e
pessoas que assumem liderança informal neste lugar.

Direcção reajusta projecto na sequência da reunião com
CC, incluindo recomendações e conclusões.

(Anselmo + Ana)

(AT + Produção)

CM08 e 09

Comunicação do Primeiro e Segundo Ciclos
Conceber, detalhar e implementar estratégia e acções de
comunicação para o primeiro ciclo (Out 2010 a Out. 2011)
e segundo Ciclo (Out 2011 a Out 2012).
(AT)

CM10

Comunicação da conferência final
Conceber, detalhar e implementar estratégia e acções de
comunicação para conferência final. (AT)

Fixar lógicas de ocupação do território.
(Anselmo + Ana + Joana)

“Território de Manobras”, 15 de
Janeiro de 2012.
“Ponto de Situação”, 17 de Janeiro
de 2012.

(Ana Neto)

parceiros imperativa).
Parceiros a incluir na ronda:

CC05

“Estratégia e Plano 2012”, 16 de
Novembro de 2011.

Porto Lazer.

• Identificação de possíveis espaços físicos de apoio e
articulação em rede, considerando a sua vocação,
localização e disponibilidade.
• Informar sobre a apresentação pública (presença dos

Discutir e concretizar a apresentação pública.

“Ponto de Situação. Anexo, Mapas e
Tempos”, 24 de Maio de 2011.

(AT)

Listar parceiros que constituam uma rede logística em
colaboração permanente de transportes, alimentação e
alojamento, som e luz, etc. e marcar encontros.

• Discussão das possibilidades de
envolvimento/participação.
• Discussão de projectos, considerando já enquadramento
orçamental.
• Incentivo à revisão de possibilidades face aos objectivos
do evento e à constituição de equipas e parcerias (...)

terreno.

“Programação. Ponto de situação.”
17 de Maio de 2011.

Criar dossier genérico de apresentação de projecto a
parceiros, incluindo uma versão física e outra multimedia.

CM05

A definir após conversações anteriores.

PR02

Conceber Dossier de Apresentação genérico

PI03

(Joana + Ana)

Listar meios de comunicação social a contactar e marcar
reuniões: Público, TSF, RTP ou SIC, Porto Canal, Rádio Zero,
uma Rádio Festival ou outra de cariz popular, Jornal
Universitário do Porto (Núcleo de Jornalismo Académico
do Porto) OSTV (”o primeiro canal de televisão colaborativo
e interactivo na área da Cultura”, sediado no Porto)...

Preparação dos locais e equipamentos que servirão de
cenário à conferência e evento.
Garantir Seguro Responsabilidade Civil, Serviços de Apoio,
Transporte e Alojamento para participantes.
Fazer envio de convites, coordenando base de dados com

(Luísa + Direcção)

(Anselmo + Ana)

(Ana + Joana)

Logística da Apresentação Pública

(Ana)

Mail de anúncio de aprovação. Congratulação. Porto Lazer
envia, e apresenta equipa de direcção. Informar que serão
agendadas reuniões para apresentação das linhas
orientadoras do projecto e exploração das possibilidades
de participação parceiro a parceiro.

GT01
MP01

Listar entidades da governação a contactar com
colaboração da Porto Lazer e marcar reuniões: Câmara
e/ou Porto Lazer; SRU; Juntas de freguesia (uma reunião
com todas ou individual?); outras.

(Direcção + CC)

(Ana Neto)

CM02

Aprovar em detalhe a estratégia e plano de comunicação
para a Apresentação Pública.

Envolvimento em continuidade

Redefinição do projecto face aos recursos encontrados e
contribuições do CC:
• Revisão do panorama de parcerias, face à primeira ronda
de auscultação das universidades.

Criar um nome que, articulado ou não com o nome
institucional “Porto 2.0”, seja bandeira de todas as acções
criativas e principalmente do grande evento. É possível
criar um sistema de nomes e sub-nomes que indiquem
vertentes da acção: conferências, grande evento, acções
criativas continuadas, etc.

Galeria ao Quadrado. Qual é o compromisso?

Anúncio formal aos parceiros

Constituição da equipa de Monitorização

Preparação da rede de espaços físicos

Dar Nome ao evento

(AT)

PI02

Fazer segunda ronda para confirmar e definir em maior
detalhe as colaborações, o seu modelo, os seus objectivos
e resultados esperados.
Decidir e concretizar um possível projecto de investigação.

universidades.

“Convocatória de Envolvimento”,
2 de Março de 2011.

(Anselmo + Ana)

Ultimar a lista de parceiros:
Confirmar com C. Martins se existe alguém a excluir ou
incluir à partida.

Confirmação de colaborações

Apresentar principais números e comentários aos princípios
de distribuição de dinheiro.
Discutir princípios a seguir para dar contrapartidas às

Identificação de novos parceiros

Mecenas e patrocinadores

Acções Preliminares

JUL 2010

NOV 10 DEZ 10 JAN 11

OUT 2010

SET 2010

AGO 2010

MAR 11 ABR 11 MAI 11 JUN 11

FEV 11

JUL 11

AGO 11 SET 11

OUT 11 NOV 11 DEZ 11

JAN 12 FEV 12

MAR 12 ABR 12 MAI 12 JUN 12 JUL 12

AGO 12 SET 12

OUT 12 NOV 12

25 26 27 28 29 30 31
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Conselho Consultivo (CC)
01 . Preliminares CC (Anselmo + Ana + Joana)
02 . Convocação CC (Anselmo + Ana + Joana)
03 . 1ª Reunião CC – 1ª Reacção (Anselmo + Ana + Joana)
04 . 2ª Reunião CC – Redefinição (Anselmo + Ana + Joana)
05 . Ajuste do Projecto (Anselmo + Ana)
06 . 3ª Reunião CC – Fixação (Anselmo + Ana + Joana)
07 . Fixação do Projecto (Anselmo + Ana)
08 . Acompanhamento regular (Anselmo + Ana + Joana)

Universidades e Centros Investigação (UN)
01 . Auscultação de colaborações (Anselmo + Ana)
02 . Confirmação de colaborações (Anselmo + Ana)
03 . Envolvimento na Apresentação Pública (Anselmo + Ana)
04 . Envolvimento em continuidade (Anselmo + Ana)

Parceiros Intervenientes (PI)
01 . Identificação de novos parceiros (Anselmo + Ana)
02 . Preliminares de relação com parceiros (Ana)
03 . Anúncio formal aos parceiros (Joana + Ana)
04 . Apresentação do projecto (Anselmo + Ana)
05 . Envolver parceiros na Apresentação Pública (Anselmo + Ana)

“Esboço Plano de Documentação”,
5 de Março de 2012.
“Dossier de Imprensa”, 18 de Maio
de 2012.

Comunicação (CM)
01 . Dar Nome ao evento (AT)
02 . Conceber Dossier de Apresentação genérico (AT)
03 . Conceber Dossier do Patrocinador (AT)
04 . Aprovar estratégia comunicação 1º Ciclo (Luísa + Dir + Heitor)
05 . Iniciar definição espaço virtual do projecto (AT + Direcção)
06 . Conceber site, versão 1.0 (AT)
07 . Comunicação da Apresentação Pública (AT + Produção)
08 . Comunicação do Primeiro Ciclo (AT)
09 . Comunicação do Segundo Ciclo (AT)
10 . Comunicação da conferência final (AT)

Produção

“Convocatória Aberta. Documentação”, 18 de Maio de 2012.
“Convocatória Aberta. Instalações”,
18 de Maio de 2012.
“Convocatória Aberta. Processos”,
18 de Maio de 2012.
“Encontro de Manobristas”, 9 de
Novembro de 2012.

01 . Preparação da rede de espaços físicos (Ana Neto)
02 . Logística da Apresentação Pública (Ana Neto)

Monitorização (MO)
01 . Constituição da equipa de Monitorização (Direcção + CC)

Parceiros Institucionais e Logísticos (PL)
01 . Acções Preliminares (Ana N + Joana + Ana + Luísa + PL)
02 . Ronda de auscultação (Ana N + Joana + Ana + Luísa + PL)

Mecenas e patrocinadores (MP)
01 . Identificar financiadores principais (Direcção + AT + Porto Lazer)
02 . Angariar financiadores principais (Direcção + Porto Lazer)
03 . Angariar patrocinio Apresentação Pública (Dir + Ana Neto + PL)
04 . Trabalhar rede de patrocinadores de evento (Dir + Ana Neto + PL)

Gestão (GT)
01 . Definir Contratualização (Joana + Anselmo + Porto Lazer)
02 . Organização Financeira (Porto Lazer + Joana + Goreti Almeida)

03 . Montagem da estrutura de reporte (Joana + Ana + Goreti + PL)
04 . Apoiar a rede de parcerias (Joana + Goreti Almeida)
05 . Gestão financeira contínua (Joana)

AGUIAR, C.; SARRÓ, J. – “Encontro de Manobristas. Conclusões dos
grupos de trabalho. Grupo 2, O Que
Correu mal? O que Evitar?”, 25 de
Novembro de 2012.
PINTO, L.; SOUSA, H. – “Encontro
de Manobristas. Conclusões dos grupos de trabalho. Grupo 1, Que acções
têm mesmo que continuar? Porquê?”, 25 de Novembro de 2012.
PORTO VIVO SRU – “Plano de Gestão Centro Histórico do Porto Património Mundial”, Porto, 2008, Vol. I.
PROGRAMA OPERACIONAL
REGIONAL DO NORTE – “Aviso de
Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas, Sistema de
Apoio ao Cluster de Indústrias Criativas – Grandes Eventos”, 2009.

FASE 0 _ RECRUTAMENTO

APRESENTAÇÃO PÚBLICA

Principais objectivos

Vocação

Criar Conselho Consultivo e conceber um acordo
programático.
Estabelecer acordos com universidades.

Apresentação do projecto à cidade: missão, objectivos,
programa, intervenientes.
Fortalecimento da equipa de parceiros em torno da missão

Angariar parceiros estratégicos.
Angariar principais financiadores.
Convocar parceiros já contactados na fase de concurso
(compromisso apenas para 1º ciclo).
Convocar novos parceiros (inclui pesquisa no CHP pequenos grupos existentes).
Preparar apresentação pública: nome, site, programa e
princípios.

Produtos da Fase 0
Rede de parceiros intervenientes e institucionais
Articulada em função das suas diferentes vocações e
recursos face ao plano de actividades.

Espaço virtual de encontro (web site)
Será activado no arranque do 1º Ciclo de trabalhos e deverá
servir como:
• Meio de divulgação alargada do projecto: missão,
objectivos, linhas de acção, cronograma, parceiros
envolvidos.
• Plataforma de encontro entre parceiros, facilitador de
colaborações.
• Meio de conexão com outros projectos de interesse ao
festival.
• Plataforma receptiva à interferência crescente dos
parceiros ao longo das fases subsequentes.

Rede de espaços físicos de encontro
A partir do levantamento dos lugares disponíveis e aptos
entre parceiros e cidade, deverá constituir-se uma rede
que articule diferentes qualidades de espaços.
Os espaços serão activados no 1º ciclo de actividade, e
deverão servir neste primeiro momento como:
• Espaço de trabalho;
• Suporte à auto-organização entre parceiros;
• Enraizamento das actividades no lugar e ponto de
contacto com a cidade.
À medida que as acções no terreno se intensificam ao
longo das fases seguintes antevê-se que:
• a articulação em rede destes espaços seja densificada;
• a acção extravase os espaços delimitados inicialmente
e contamine de modo mais orgânico a cidade, passandose de espaços de trabalho encerrados a espaços de encontro
mais abertos.
Algumas qualidades dos espaços que parecem a considerar
na articulação em rede, são:
• Ser interno / externo ao CHP.
• Ser lugar de convergência entre cidade e CHP / ser lugar
de convergência do CHP.
• Ser doméstico/comum/público.
• Ser institucional / informal.
• Qualidade enquanto lugar quotidiano e enquanto
excepção.
• Capacidade e modo de acolher pessoas.

do Festival.
Activação da rede de espaços físicos e site.
Primeira experiência do espírito do Festival, concretizada
na criação participada da sua identidade.
Arranque da Fase 1: Organização, Pesquisa e Concepção.

Componentes
Sessão de lançamento (manhã)
• Apresentação formal por parte da Porto Lazer.
• Keynote speaker (quem?)
• Apresentação do projecto, da sua missão, calendário,
rede de parcerias, temas, rede de espaços, site, meios, etc.
Visão global do projecto (direcção).
• Sequência de intervenções por parte de parceiros e
futuros protagonistas que comecem a definir e concretizar
as abordagens e conteúdos possíveis do Festival. Estas
intervenções devem também ser encorajadas no sentido
de apelarem à constituição de equipas com outros
membros e parceiros.
• Disponibilidade de todos os oradores para, no final, serem
questionados pelos meios de comunicação social.
• Remate com o lançamento da fase 1: pesquisa e
concepção. Toca a trabalhar! A cargo da direcção.
• Presença de computadores com o novo site disponível.
• Distribuição de mapas com rede de espaços (estão
abertos e visitáveis neste dia).
• Distribuição de press release.

Evento: uma representação visual participada para
o CHP (tarde)
• Tendo como ponto de partida o nome do Festival e a
realidade do CHP, convida-se toda a cidade a ensaiar
representações visuais do futuro para o CHP e para o
Festival (ou destinadas a serem usadas como
representações visuais do Festival).
• Existe uma equipa de dinamizadores previamente
recrutada nas escolas artísticas, com dois tipos de
intervenção:
1) artistas que levam uma intervenção pensada e a
executam em directo;
2) artistas/dinamizadores que levam estratégias e
materiais destinados a estimular a criação em grupos
constituídos espontaneamente.
• Existem materiais e espaços disponíveis para intervenções
individuais espontâneas.
• Existe uma equipa de documentação do evento.
• A organização garante uma explicação da orgânica do
evento, por meios impressos ou por discurso directo.
• Três horas bem passadas a produzir intensamente, com
música (músicos em directo, que reagem/interagem com
a produção visual) copos e algodão doce.

FASE 1 _ ORGANIZAÇÃO, PESQUISA
E CONCEPÇÃO
Principais objectivos
Formação de equipas de trabalho.
Levantamento e mapeamento do contexto actual e
potencialidades do território.
Sistematização das linhas de acção estruturantes.
Concepção e acerto de propostas de trabalho dos parceiros.
Preparação da primeira conferência e Open Call.

Comunidade, Criativos e Investigadores
Detectar empatias e formar equipas de trabalho, agregadas
em torno a campos de expressão e conhecimento locais
e posicionadas segundo as linhas de acção.
Estabelecer rotinas de uso dos espaços de partilha – locais
físicos e site.
Fazer incursões experimentais de campo, nas quais as
equipas em formação se testam perante o território e o
desafio do festival.
Estreitar relações com o lugar e reconhecer potencialidades.
Rever e refinar campos de expressão e de conhecimento
locais, e discutir criticamente as linhas de acção entre
parceiros, com a Direcção e com o CC, com vista a fechar
um programa de conteúdos para o ciclo.
Conceber percursos de trabalho para a Fase 2, que convirjam
para a consubstanciação de um evento de maior
intensidade e visibilidade em Outubro.
Preparar a participação na 1ª conferência: relato do trabalho
desenvolvido e apresentação de projectos para a Fase 2
e grande evento.

Monitorização
Levantar e diagnosticar o contexto social, cultural e
económico existente, com função de enquadrar programas
e projectos, e de lançar os primeiros canais de contacto.
Compilar selectivamente o conhecimento já produzido,
de forma a informar restante equipa.
Dosear este trabalho, no sentido de ser operativo no tempo
disponível (listar e associar sucintamente, em lugar de
aprofundar cada aspecto).
Observar, contínua e criticamente, os processos e dos seus
impactos, quantitativos e qualitativos, com particular
atenção nos seus aspectos imateriais, colectivos e
subjectivos, segundo parâmetros e metodologia definida
previa e conjuntamente com CC e Direcção.
Apresentar relatório com os seguintes fins:
• Fixação de um diagnóstico actual do território e
compilação selectiva de conhecimento já produzido
• Registo e leitura crítica da Fase 1, potenciando a sua
experiência e resultados para as acções sequentes.
• Facilitação da definição das questões a levantar na 1ª
conferência de forma a realinhar o trabalho da fase 2.
• Recolha de dados segundo os parâmetros do QREN. (ver
anexo indicadores a fornecer ao QREN)
• Fixação e credibilização e de conhecimento a adquirir.

1

CONFERÊNCIA + 1ª OPEN CALL

FASE 2 _ PRODUÇÃO

1º EVENTO ÂNCORA

Vocação

Principais objectivos

Vocação

Dar visibilidade às dinâmicas iniciadas pelo trabalho de
campo.
Constituir um momento de cruzamento entre as dimensões
formais e informais, eruditas e populares da cidade, através
do trabalho conjunto entre comunidades, universidades
e parceiros intervenientes.
Dar o mote – informal, lúdico, diverso e participado – da
forma do festival.
Reunir e difundir conhecimento.

Promover reunião plenária de todos os parceiros:
reconhecimento e discussão do panorama dos projectos.
Fixar as linhas de acção da Fase 2, considerando os campos
de expressão e conhecimento levantados na Fase 1.

Componentes
Conferência
Reunir e difundir conhecimento através da apresentação,
heterogénea ou articulada, das várias qualidades de
resultados/conteúdos radicados no trabalho de campo.
Cruzar a experiência da fase 1 com apresentação de
experiência externa relevante.
• Monitorização apresenta o conhecimento já construído
sobre o lugar e o em processo.
• Equipas ou pessoas dedicadas ao conhecimento do CHP
apresentam projecto em curso.
• Acções e conteúdos expressivos emergentes do trabalho
de campo são expostos, quer através de reflexão indirecta
sobre o trabalho a decorrer, quer como manifestação
directa do trabalho de intervenção.

Open Call
Abertura do desafio à participação da comunidade em
geral com os objectivos de:
• Dar possibilidades de acção a outros intervenientes.
• Complementar o que se detectem como
necessidades/lacunas face ao trabalho desenvolvido na
Fase 1, direccionando objectivos, âmbito e critérios de
selecção da Call.
• Estimular a diversidade e re-alimentar a equipa de
parceiros.

Continuação do trabalho de campo.
Pré-produção e produção de conteúdos.
Lançamento de eventos perenes e séries de eventos.
Comunicação do 1º grande evento.

Comunidade, Criativos e Investigadores
Desenvolver e implementar as acções provenientes da
Open call.
Aprofundar o projecto de cada equipa já em campo,
suportado pela familiaridade com o território, construída
fase 1.
Implementar um programa de trabalho orientado para a
produção de resultados segundo linhas de acção.
O programa de trabalho articula duas dimensões de
produção:
• uma destinada a interpelar o quotidiano do CHP: o próprio
processo de trabalho deverá originar uma erupção gradual
de eventos – contínuos, pontuais, em séries – integrados
nos circuitos vivenciais do CHP. Esta programação regular
servirá para ensaiar reacções locais e enraizar novas
rotinas na cidade. Poderão resultar novos repertórios,
objectos, competências, organizações, mapeamentos.
• outra destinada a provocar um momento excepcional
de projecção do CHP e da Cidade: parte do trabalho contínuo
deverá convergir para a concepção e produção de um
evento singular que integre a semana de festival no final
da fase 2.

Monitorização
Acompanhar os trabalhos, segundo parâmetros e
metodologia definida previa e conjuntamente com CC e
Direcção.
Suportar os projectos intervenientes, partilhando o
conhecimento sistematizado na fase 1 (selecção de
conhecimento já adquirido, levantamento e diagnóstico
do território, registo e avaliação crítica do trabalho de
campo).

Direcção e CC
Seleccionar as candidaturas da Open Call e integrá-las na
programação global.
Acompanhar e articular os diferentes eventos regulares
propondo novos circuitos e novos calendários na vivência
da cidade.
Avaliar a capacidade dos eventos regulares de contribuírem
para a intensificação do 1º Evento Âncora, enquanto novos
repertórios, sistemas expositivos, comportamentos,
captação de comunidades, etc., etc.
Preparar o primeiro Evento Âncora:
• concretizar um espírito do evento a partir das observações
feitas nas fases 1 e 2.
• conceber lógicas de articulação entre eventos,
considerando a sua distribuição no tempo, espaço,
dimensão, qualidade do envolvimento, capacidade de
projecção, etc.
• conceber lógicas e sistemas de apoio à auto-organização.

Pretexto e objectivo para a acção continuada da Fase 2:
agregação e intensificação dos múltiplos projectos
desenvolvidos na Fase 2 num evento coordenado à escala
da cidade.
Momento de excepção na vivência e na projecção do CHP
e da Cidade que permita a invenção de uma nova festa
de expressão da mesma cidade.
Momento de envolvimento alargado e projecção a grande
escala dos valores e capacidades da cidade e CHP através
quer da estruturação de uma programação interna intensa,
quer de uma abertura à contaminação por movimentos

CONFERÊNCIA FINAL
Congratulação.
Balanço e apresentação de resultados.
Possível lançamento da continuidade.

LIVRO
Fixação em livro do processo, do balanço e do conhecimento
adquirido.
Projecção das consequências e seguimentos futuros do
projecto.

• Balanço do primeiro ciclo.
• Revisão dos princípios orientadores e operacionais.
• Mobilização para o segundo ciclo.
Neste ciclo, a conferência sofre a interferências destas
revisões mas, mantém a função de concentrar informação
e energia para o lançamento dos trabalhos.
O ciclo termina com um segundo evento-âncora.

Articulação dos múltiplos eventos produzidos na Fase 2
numa malha de lugares e percursos do CHP e da Cidade.
Os eventos são interligados considerando:
• A qualidade do envolvimento de público e a
permeabilidade à interacção.
• A dimensão do evento e a capacidade de projectar o CHP
na Cidade, na Região, no País.
• O seu posicionamento entre as dimensões performance/
corpo e instalação/espaço.
Deverão ser concebidas intervenções que se debrucem
precisamente à mobilidade entre lugares-evento,
estabelecendo percursos e sinalética correspondente.

Nuvem
Infra-estruturação de espaços comuns e público dos CHP
para receber intervenções externas, auto-organizadas e
nómadas. Possibilidades:
Distribuir na cidade e divulgar através de mapas: palcos
desmontáveis, dispositivos de suporte à exposição,
carrinhos de venda ambulante, kits de material, pontos
de som e luz, grampos em fachadas, equipas de
voluntários, etc.
Estes objectos, dispositivos ou organizações terão sido
desenvolvidas também durante a Fase 2.
sobrepõe-se à linha de acção Infraestruturar?

Eventos performativos escala 1
(...)

Eventos performativos escala 2
(...)

Intervenções no espaço

Acontecimentos na mesma altura:

iniciada.

Sab 16 Out / Future Places

2

O

Rede

Percursos / sinalética

Sab 9 Out / Trama

L

10 (?) dias de festival em Setembro/ Outubro (colocou-se
também a hipótese de antecipar para a altura do S. João).

Palcos, dispositivos de apropriação (...)

Sab 2 Out / Se esta rua fosse minha

C

Componentes

Acompanhar, articular e maximizar os diferentes projectos
numa acção global concertada.
Gerir a dinâmica do processo em direcção ao pico mediático

Preparar a primeira Conferência: extracção de temas de
reflexão a partir do trabalho da monitorização, e trabalho
de campo; extracção de conteúdos expressivos a partir do

O segundo ciclo cumpre as Fases 1 e 2, novamente
pontuadas com uma conferência e open call.
As diferenças fundamentais estabelecem-se para já, no
carácter da conferência:

I

Momento de gratificação dos intervenientes mais directos
e da própria cidade.

Direcção e CC

10-20 Set / Festival Internacional Marionetas do Porto
6 Set (domingo) Festa Nossa Srªa do Ó, São Nicolau

2º CICLO

C

espontâneos.

• Organização final da produção de modo a poder ser
visualizada por todos.
• Encerramento com momento musical insólito e calmo (o
acordionista cego?)
• O material resultante deve ser devidamente registado,
organizado e, na medida do possível, recolhido com vista
a: documentação do festival; trabalho de identidade visual;
publicação no site; divulgação para os meios de
comunicação social.

Facilitar os trabalhos (conhecimento, meios, recursos,
contactos, etc.).
Reflectir criticamente sobre as linhas de acção
estruturantes e o trabalho desenvolvido durante esta fase.
Preparar a Open Call: definição de objectivos e critérios de
selecção, por forma a complementar a acção de campo já

º

FASE 2 _ PRODUÇÃO

FASE 1 _ REVISÃO, PESQUISA E CONCEPÇÃO

FASE 2 _ PRODUÇÃO

FASE 1 _ ORGANIZAÇÃO, PESQUISA E CONCEPÇÃO
FASE 0 _ RECRUTAMENTO

2º EVENTO ÂNCORA

1º EVENTO ÂNCORA 2ª OPENCALL + CONFERÊNCIA

1ª OPEN CALL + CONFERÊNCIA

APRESENTAÇÃO PÚBLICA

Outros:

(...)

Eventos próximos ou coincidentes
23/24 Junho S.João
10-20 Set / Festival Internacional Marionetas do Porto
6 Set (domingo) Festa Nossa Srªa do Ó, São Nicolau
sab 2 Out / Se esta rua fosse minha
sab 9 Out / Trama
sab 16 Out / Future Places

trabalho de campo.

Acertar e seleccionar e propostas conjuntamente com os
parceiros (trabalho contínuo - a selecção é feita a partir
da discussão e acerto permanente das possibilidades).

9. In “Encontro de Manobristas”,
em 9 de Novembro de 2012.
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MANOBRAS
DE COMUNICAÇÃO

Que legitimidade temos nós
para falar por todos?
Quem somos nós para representar
a coisa?
» Isto precisa de ser comunicado.
» Isto o quê?
» Este projecto, o Porto 2.0.
» Porto 2.0? O que é que isso quer dizer?
Porto 2 – Benfica 0?
Voltar ao início é começar num projecto
denominado Porto 2.0.
Porto 2.0 era a proposta de uma nova forma
de agir no Centro Histórico do Porto. Sabíamos
da sua missão e sabíamos que queríamos fazer
dela a nossa, através do contributo que para isso
pudesse dar a comunicação.
Quisemos, por isso, fazer também nossos
os princípios globais do projecto: queríamos
uma comunicação participada, queríamos uma
comunicação contagiante, aberta a todos os contributos e a todas as interacções com outros processos e com o próprio Centro Histórico, centro
da história que tínhamos para contar.
Quisemos, falar todas as linguagens e falar
com todos, falar com os artistas e os habitantes,
com quem nos visita e quem nos acolhe, com
quem nos divulga e quem nos procura, com o
“Sr. José Mendes e o vizinho dele, a tia deste, o
teatro nacional e a associação recreativa, o centro de dia e a universidade –, cada um com mil
ideias, cada ideia a olhar o Porto (…).” 1
Desde o primeiro momento a comunicação
foi encarada como mais uma manobra dentro
das Manobras, um outro processo igualmente
focado no Centro Histórico, igualmente aberto
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à participação, igualmente previsto e cheio de
imprevistos.
Comunicação multidimensinal porque
cruza todos os meios, todos os participantes e
todas as linguagens; identitária porque fala de
dentro do Centro Histórico, de dentro dos projectos e porque é feita para e com todos os que
dela participam; envolvente porque transforma
públicos em criadores numa conversa contínua,
interpelativa e desafiante; lúdica porque acto de
fruição dos seus criadores e dos seus públicos e
matéria de reflexão sobre o CHP.
Foi assim que desenhamos o desafio. Foi
com isto em mente que avançamos para explorar um território a desvendar, com a consciência de que só desta forma poderíamos ganhar a
legitimidade para “representar a coisa”.
Fazê-lo foi antes de tudo dar-lhe um nome.
Porto 2.0 era o nome de código de um projecto,
mas não era um nome para todos, não dizia ao
que vínhamos.
E então, estava ainda a criança em gestação,
convocaram-se padrinhos vários:
» O que lhe vamos chamar?
» O nome tem que dizer Centro Histórico.
» O nome tem que dizer Porto.
» O nome tem que ser do Porto.
» O nome tem que ser de todos.
» O nome tem que convocar.
1.O DILEMA

Que nome é este? Que nome pode ser este?
Foram todos Combocados. Dissemos Desalapa.
Gritámos Binde! e todos vieram. Cada um deu
o seu Bitaite, deixámos a preguiça na Cruzeta,
pusemos as hipóteses num Estendal, houve

quem dissesse Estou a Trabalhar! a pôr tudo em
Pratos Limpos. Enfim, Foram Dias de Faina,
nada de Laurear, Tudo a Bulir, alguns no Rés-do-chão outros À Minha Beira (Amb).
E então? Em que ficamos? Vamos a votos?
Talvez Desalapa... Talvez Estendal...
Talvez Portão... Talvez Manobras.
Esse sim. Ou como alguém defendeu num
email: “Responde ao que foi algures declarado
como essencial: a definição de um espaço de
acção, aberto, inspirador, sem processos de
intenção que venham a tolher tudo aquilo que
nele pode acontecer no futuro. É acção, voluntarismo, manha, dispersão em pequenas acções
ou contributos e simultaneamente concentração num mesmo fim. É aberto mas simultaneamente faz intuir uma intenção, um fito a
desvendar.” Manobras? Mas que Manobras?
MANOBRAS NO PORTO
CENTRO HISTÓRICO 2011/2012

“Manobras” quer dizer mãos à obra.
Ou mãos às obras. Várias mãos. Várias obras.2
Arregaçámos as mangas e metemos mãos às
obras. Depois do nome o logótipo, depois deste
a procura das linguagens certas.

1. Manobras no Porto. (s.d.). Dossier
de imprensa Porto 2.0, Manobras
no Porto.
2. A Transformadora. (2011).
Manobras no Porto, Estratégia de
Comunicação.
3. Marmelo, J. (3 de Fevereiro de
2011). O Público

2.O DILEMA

Devemos ter um logótipo?
Vários? Cada um cria o seu?
Optámos por tentar encontrar um carimbo
que fosse o elemento comum deixando a tudo o
resto a necessária liberdade expressiva, a beber
de várias fontes que as diversas Manobras em
curso e o CHP nos viessem a revelar.
Como dizer a todos o que são estas manobras
que hão-de vir?
3.O DILEMA

Num artigo publicado no Público a 3.2.2011,
após a apresentação do projecto ainda sob o
nome de Porto 2.0, podia ler-se
“O que, ao certo, vai acontecer é que ainda não
se sabe – e a ideia é mesmo essa”.3
Uma das caracterísiticas das Manobras no
Porto é essa sua condição de trabalho em curso,
de processo, de matéria em exploração, de coisa
a ser cozinhada por vários, em vários lugares.

A esta característica juntava-se em 2011 uma
circunstância: esta era uma coisa nova, desconhecida, de que não havia histórico, que não se
tinha visto ainda acontecer. Não era um festival, não tinha um programa pré-definido com
famosas cabeças de cartaz. As cabeças eram
aqui múltiplas e as mais das vezes anónimas,
cabeças várias a cogitar e a cozinhar em conjunto as manobras a acontecer.
Mas era preciso tornar visíveis estas Manobras, fazer saber que estavam aí, convocar todos
a participar neste encontro no Centro Histórico
do Porto.
Quisémos que todos soubessem que já se
tinham iniciado os trabalhos; já se escavava o
património imaterial do Centro Histórico, à
descoberta de novas possibilidades.
Anunciámos “dois anos de encontros entre
a gente e a cidade”. E viemos para a rua saber o
que sonhava para ela, quem nela caminhava.
Depois, dissemos: queremos propostas.
E fomos lançando as palavras de ordem que
todos tomariam para si ao longo das Manobras no Porto, que andaram na boca de todos,

porque foi à boca de todos que as fomos buscar:
Oupa! Desalapa! Binde!
Lançaram-se as campanhas, o site, o facebook, lançou-se a palavra para rua e para os
jornais. Os ingredientes básicos foram-se
definindo:
» palavras simples e com sotaque
» conteúdos e protagonistas genuínos
» encontros de imagens criadores de novas
leituras.
As Manobras no Porto foram ganhando
corpo e forma, rostos e expressões. Começaram
as oficinas, a ocupação de espaços de trabalho, os levantamentos, a criação, os ensaios.
À medida que os projectos se desenhavam, dois
projectos em particular seriam aliados preciosos da comunicação – a equipa de documentação Manobras no Porto e a Rádio Manobras.
As manobras de comunicação começaram
também a tomar forma e a ganhar corpo, mas
estávamos ainda muito longe de saber o que
viriam a ser nestes dois anos de encontros.
A nós outros se juntaram, abrindo as suas
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portas e abrindo caminho para que a palavra
fosse passando, como os transportes da cidade
ou os meios de comunicação social que tomaram também como suas as Manobras no Porto.
À medida que foram acontecendo as Manobras tomaram conta da comunicação. Os seus
protagonistas foram também os protagonistas
dos cartazes, dos vídeos, das campanhas. Convidamos os manobristas a serem actores, participantes e co-autores das acções de comunicação
e assim se foram unindo estas manobras de
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comunicação com todas as outras manobras.
Assim, se foi revelando a acção das Manobras
no Centro Histórico do Porto.
Como dizer a todos o que são estas manobras
que já estão prontas para vir para a rua?
4.O DILEMA

Como o tempo passa depressa, estamos
agora às portas dos dias mais intensos de Manobras, os detalhes da programação definem-se

até ao último minuto e urge dizer a todos o que
vão ser estes dias: as Manobras são múltiplas
e diversas, nos temas, nos intervenientes, na
quantidade. Em cinco dias vamos poder escolher entre, três palcos, 30 locais, 150 projectos e cerca de 300 momentos. Se no primeiro
momento não havia projectos palpáveis para
mostrar, agora havia muito que dizer, organizar,
descrever, mostrar, tornar visível, tornar claro,
tornar fácil de entender. Tarefa difícil.
Em 2012, a experiência do primeiro ano

e o tempo mais alargado dos dias de Manobras levou a novas abordagens, mas o dilema
persitiu. Houvesse mais anos de Manobras e
continuaríamos à procura de soluções para este
quebra-cabeças.
O que dizer depois destas Manobras?
Pelo caminho ficaram algumas das ambições iniciais, confrontadas pelas dificuldades
operacionais, pela urgência dos dias, pelos
nossos próprios limites. Ficou a vontade de ter

feito mais, a noção de que estavamos apenas no
início e afinal já chegamos ao fim.
Criámos a marca procurando ouvir a cidade
e o projecto, com a ambição e a vontade de que
todos se pudessem rever nela e apropriar-se,
mais do que de um nome, de uma relação própria com o Centro Histórico do Porto.
A nossa dúvida inicial mantém-se: quem
somos nós para representar a coisa?
Mas esta dúvida deixou de ser importante porque não somos nós que realmente

a representamos e de alguma forma nunca
fomos.
Quem a representa são todos os que a tomaram como sua, os que dizem: “vou ali ó Manobras”, os que dizem: “as Manobras são nossas”,
os que dizem: “vais ao Manobras? A cena das
cenas?, os que continuam a dizer: Binde ó Baile!
Bam’bora! LC
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MANOBRAS
DE MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÕES

Monitorização (de um projecto) = recolha
sistemática e análise de informação durante o
seu desenvolvimento.
Avaliação (de um projecto) = análise dos
impactos alcançados face aos propósitos definidos inicialmente.
São evidentes os benefícios destas duas componentes (diferentes, mas relacionadas) tanto
no desenvolvimento interno de um projecto
como na sua projecção externa. Estas fornecem
informação relevante para AJUSTAR (ongoing)
a sua operacionalização, maximizando os recursos disponíveis e os impactos esperados; para
COMUNICAR, transmitindo princípios de
transparência e rigor e uma cultura de avaliação;
para AVALIAR a eficiência da estratégia face aos
objectivos definidos e para FIXAR CONHECIMENTO, potencialmente útil para o desenvolvimento de futuros projectos/acções.
A grande atenção que tem sido dada em
termos políticos e académicos aos projectos culturais e criativos, enquanto ferramenta para o
desenvolvimento urbano, não tem sido acompanhada na mesma medida por uma preocupação
pela monitoriação e avaliação do seu desenvolvimento e impactos.
Frequentemente são desenvolvidas avaliações centradas em dados quantitativos e nos
resultados: os outputs financeiros ou de participação (ex. gasto, receita, emprego directo,
número de visitantes), para gestão interna ou
utilização externa (ex. junto de financiadores),
são os mais recorrentes. Só mais raramente a
monitorização e a avaliação são desenvolvidas
de forma integral e como parte integrante e central dos projectos.
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A Monitorização foi considerada como
uma componente fundamental do PORTO 2.0
– Cidade em Mudança desde o seu início. O seu
Plano de Acção, reconhecendo a complexidade
que rege as cidades na actualidade, mas também a abordagem redutora com que estas são
frequentemente analisadas, refere a importância de “encontrar novos indicadores de avaliação
das dinâmicas da cidade que reflictam a criatividade urbana, o vigor e riqueza culturais” 1.
Como gerir o conhecimento durante o
evento e torná-lo útil e disponível mesmo fora da
discussão académica? E qual o papel da monitorização? Como orientá-la e parametrizá-la? Estas
foram as questões inicialmente levantadas pela
Equipa de Coordenação e que levaram à posterior calibração da estratégia de monitorização
(e avaliação) do Manobras no Porto.
OPERACIONALIZAÇÃO

O MnP encerrava, à partida, algumas
particularidades que conferiam uma dificuldade acrescida à sua monitorização e avaliação. O Projecto caracterizava-se por uma forte
componente experimental e imaterial (ao nível
dos recursos e dos resultados esperados), cujos
impactos se tornariam visíveis a médio e longo
prazo, tendo as actividades uma distribuição
temporal heterogénea (descontínuas e contínuas) e uma grande diversidade de actores nele
implicados, directa ou indirectamente (ex. entidades públicas – regionais e locais, empresas,
criativos, universidades e centros de I+D, instituições – culturais, sociais, …, e cidadãos).
Pensou-se que estas particularidades inspirariam um plano geral para a monitorização e
avaliação do Manobras, reflectindo a sua missão

e objectivos. A intencionalidade na qualificação
do nome (i.e. “geral”) reflecte a convicção de que
respeitar os diferentes ritmos, densidades e texturas do projecto, implica um acompanhamento
o mais possível flexível e orgânico.
A monitorização e a avaliação centraram-se, sobretudo, na análise da Gestão do Projecto
Manobras no Porto (considerado na sua globalidade) e na Evolução das Relações Entre Pessoas/Acções/Espaços geradas no contexto do(s)
projecto(s) e suas implicações na revitalização
do CHP (sem esquecer que este é “influenciado por” e “influencia” dinâmicas territoriais
mais vastas). Desta forma, para além dos dados
quantitativos, uma componente importante
da informação recolhida e em análise refere-se
aos aspectos relacionais, em particular à que
permite dar a conhecer o desenvolvimento da
rede de relações do Manobras (identificação dos
actores, sua evolução, negociações, dificuldades,
implicações).
A partir de cada pressuposto do projecto inicial – relacionado com o território, as actividades, e as pessoas, foi feita a leitura dos desafios
sobre os quais o Manobras pretendia actuar.
Estes desafios são o referente para analisar os
seus resultados.
Avaliação do Manobras: questões a analisar e fontes de informação » A matéria-prima

que alimentou (alimenta) a monitorização e a
avaliação do MnP relaciona-se com as diferentes dimensões do projecto – inputs, processos
e outcomes, e refere-se tanto a informação propositadamente gerada e recolhida para o efeito,
como a informação que tendo sido gerada no
desenvolvimento do Manobras foi considerada de interesse. Relativamente às recolhas

definidas pela Monitorização e Avaliação
destaca-se a informação gerada em entrevistas
presenciais semiestruturadas (ex. a comerciantes do Largo de São Domingos, artesãos do
projecto Ateliers do Porto, cidadãos, promotores
dos projectos de envolvimento), por observação
participante (presença em todo o tipo de actividades desenvolvidas) e através de fontes documentais primárias (ex. Relatórios de Avaliação
dos Projectos, Conclusões dos Grupos de Trabalho – Encontro de Manobristas, estatísticas) e
secundárias (ex. artigos de jornal, estudos).
Embora as actividades de recolha e análise
da informação relevante tivessem sido coordenadas e desenvolvidas pela Coordenação da
Monitorização e Avaliação do Manobras, procurou-se introduzir (por convicção e por necessidade, face ao limitado número de recursos
envolvidos) uma abordagem participativa. Neste
sentido, seguindo o método da observação participante foi possível ir “confrontando” e despoletando reacções a partir das leituras geradas
sobre “o observado” no dia-a-dia do projecto.
Propôs-se também uma articulação de ciclos
longos – de recolha, análise, reflexão, avaliação
e devolução do Manobras no seu conjunto, com
ciclos mais curtos que pudessem informar uma
reflexão participada por muitos e uma melhoria
contínua dos processos.
Esta devolução permanente das leituras
geradas e o ajuste das experiências, previstos no
âmbito dos ciclos curtos e a partir dos quais se
pensaram o projecto “Meia Pensão Revista” e
uma Rubrica na Rádio Manobras como potenciais dispositivos de partilha, acabaram por acontecer de uma forma mais restrita e informal 2.
A aposta do Manobras no Porto na criação
de uma equipa de gestão de pequena dimensão

foi acompanhada pela intenção de potenciar a
articulação das complementaridades entre as
diferentes áreas funcionais da coordenação/gestão. Neste sentido, para além da relação próxima
que foi sendo construída entre a Monitorização
e Avaliação e a Coordenação de Conteúdos, foi
também desenvolvida uma aproximação à Coordenação de Comunicação, à Coordenação Financeira e ao projecto Rádio Manobras.
Monitorizar e avaliar um projecto como o
Manobras no Porto, envolvendo um grande
número de participantes e com uma grande
ênfase nos processos exigia: i) a criação de
canais que agilizassem e sistematizassem os
fluxos de informação e conhecimento entre
parceiros e os coordenadores da Comunicação,
Documentação Central e da Monitorização e
Avaliação e ii) uma predisposição dos parceiros envolvidos para a autodocumentação. Se da
parte da equipa de gestão do Manobras, não
se conseguiu explorar todas as potencialidades de uma plataforma informática criada no
1.o Ciclo nem levar a cabo acções que poderiam
ter sido estruturantes na criação de um espaço
físico de partilha, reflexão conjunta e criação de
“comunidade”, constatámos também, em geral,
debilidades na valorização, vontade e capacidade dos parceiros documentarem, relatarem e
analisarem o processo e resultados do trabalho
desenvolvido.
Também os atrasos verificados na constituição e formalização de uma equipa de Monitorização e Avaliação e na contratação de uma
equipa de Documentação no primeiro ciclo
invalidou, atrasou e/ou dificultou a recolha de
material útil (ex. sobre planificação, primeiras
abordagens ao território) e um acompanhamento mais integral do Manobras (invalidando

1. Memória Descritiva, Candidatura
ao ON.2 – O Novo Norte, 2009.
2. Ver neste livro, Campo de Manobras 1. De fases a modos de acção.

análises longitudinais) e o seu contributo para o
ajustamento ongoing do projecto. Ainda assim,
de modo informal e exploratório, foram ensaiados e testados modelos possíveis de recolha de
informação e devolução de resultados durante o
período oficinal do 1.o Ciclo.
Destaca-se a relevância da avaliação participativa e da observação participante enquanto
métodos para a monitorização e avaliação de
projectos culturais e criativos que, como o
Manobras, têm na co-produção em rede e na
pluralidade os referentes centrais de actuação
para a transformação territorial. A presença
(subtil, mas interventiva) da Monitorização e
Avaliação nas oficinas (período oficinal) acabou
por convertê-la também num elo informal entre
os seus proponentes e a equipa de gestão do
Manobras, num canal de circulação de informação entre projectos e num meio para alertar
para a necessidade de um projecto inovador na
sua ambição e metodologia exigir novas posturas por parte de todos os seus intervenientes.
Relatórios anuais à entidade co-financiadora
(CCDRN), Relatório Final do Projecto, Edição
Manobras e diversas publicações de carácter científico – as acções desenvolvidas pela
Monitorização e Avaliação fica(ra)m reflectidas
em produtos que, com diferentes linguagens,
formatos e propósitos, fixam o conhecimento
gerado no contexto Manobras no Porto, projectando-o. PR
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O VOO
DAS AVES NEM
SEMPRE É
SILENCIOSO

Mais do que história ou geografia, um centro histórico não se resume a um quadro bucólico confinado por muralhas com pessoas a elas
aprisionadas. Partiu-se do pressuposto que essa
identidade seria um lugar livre com pessoas
com biografias com uma lógica muito peculiar.
Iríamos remexer numa realidade multifacetada
feita de um cruzamento de universos vivenciais na paisagem do centro histórico do Porto,
onde existe céu, terra, granito e portas abertas
a existências, algumas delas escondidas atrás
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de cortinas cerradas com raiva, fruto de muita
desilusão. Era essa paisagem que iríamos revisitar e documentar. Jurámos que com as nossas
imagens teríamos que redimir e purificar de
branco aquele granito tão cinzento, aquela rua
tão escura que por vezes abafava a voz de revolta
da mulher que chamou filho da puta ao seu
chulo. Prometemos que com algumas imagens
seríamos capazes de profanar aquele “exotismo”
muito apetecível do turista endinheirado.
O Manobras ia ocupando aquele espaço como

se de uma miragem se tratasse, e a nós coube-nos materializar em imagens que essa ilusão
se viesse a fixar numa ideia de um mundo novo.
Não nos refugiámos na cobardia neutral de observadores/estudiosos e especializados de paisagens
urbanas, aceitámos o compromisso das causas
e do sonho de também sermos nativos de uma
parcela de cidade cada vez mais desterritorializada. Por isso, as nossas imagens seriam antes de
tudo mais alegorias de fraternidade. Exaltámos
do alto de um muro da Sé que era urgente, pela

imagem, resgatar as tristezas com os momentos inesquecíveis do Manobras, para fixar uma
legenda de alegria nessa máscara misteriosa a
que se chama futuro. Sobretudo, fizemos amigos
e amigas nas tascas ou fizemos festas a rafeiros
que de quando em quando nos ladravam. Isto
sim, foram chamamentos únicos de uma realização documental que se afirma como actividade de
produção humana capaz de se relacionar com o
real, tornando o documento viável, credível e com
capacidade de produção de conhecimento.

Documentar foi ir à procura do outro, foi
entrar num jogo onde não existiu a relação
“nós e eles”. Descobrimos muitas vezes o fogo
da paixão e do prazer de muitos amantes que
povoavam a paisagem. Eles foram também os
responsáveis pela visão singular das nossas imagens e filmes porque o nosso olhar se tornou
cúmplice e afastámo-nos da mistificação da imagem da pobreza. Era o espírito e as emoções que
nos inspiravam e nos produziam conhecimento
próprio resultante de uma experiência cultural
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decorrente desse campo comunicacional, entretanto, gerado com as pessoas, a rua, as recordações de uma cidade libertada.
Tínhamos uma equipa de autores que
dobrou muitas esquinas porque sabiam que
informação oculta (dentro e fora) da imagem
forma um espaço de curiosidade com o qual o
espectador se debate, para incorporar, activamente, mais informação. Por isso, com tenacidade subimos e descemos degraus nas ruas à
procura de um “volume da imagem” com o seu
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significado, para construir um trajecto (leitura)
como processo em movimento (a memória)
capaz de antecipar a experiência visual através
de um processamento de reinvenção da realidade, para que com maior rigor fosse possível
atingir um estado de memória cultural futura.
Para estas pessoas o Douro ali tão perto.
Um rio, neste caso é mais do que isso, é uma
marca de água intemporal e contínua de uma
imagem sempre inacabada: a vida. É por
isso que Miragaia convoca o espectador para

mensagens metafóricas que se (des)dobram
quanto à sua codificação no presente e/ou no
futuro. É também nesta medida que é possível
afirmarmos que as questões da memória da
cidade, nos remetem para uma diversidade de
interpretações, para que o acto documental seja
produzido com múltiplos sentidos, evoluindo a
partir de uma variedade de tendências multiculturais e até antropológicas. Por isso, a imagem constitui‑se assim como um objecto de
cultura visual, dimensionado por um conjunto

de propriedades, entre as quais se estabelecem
relações que se definem no tempo – reflexão,
forma, modo de ser e valores de verdade.
Por isso, não nos preocupou tanto constituir um corpo documental que entrasse no jogo
fácil da escolha da identidade popular. Essa não
era a nossa aspiração. Conseguimos sim, com
rasgo, um repertório por acervo que viesse a ser
o espelho do ser colectivo a partir das figuras
retratadas num lugar habitado e dos seus gestos
mesmo que banais.

Nas imagens sobre a realidade as coisas tornam-se sempre em outras coisas. Sendo todas
elas muito especiais para nós, como nos diz
Jorge Luís Borges “o dever de todas as coisas é ser
uma felicidade”. E o Manobras também poderia
abraçar esse horizonte. A paisagem daí resultante é sempre uma composição daquilo que
decidimos documentar, porque só observamos
aquilo que pretendemos ver.
Escolhemos e fragmentamos partes daquilo
que observamos, daí a nossa representação ser

parcial, mas será sempre uma construção condicionada, também, pelos valores subjetivos
com os quais nos relacionamos com aqueles
espaços e pessoas. E até mesmo com a condição
humana destas últimas.
Porém, é possível ver-se com clareza a sombra de uma sombra. Quando isso acontece essa
outra coisa pode explicar a materialidade da
imagem, que neste caso transformou o Manobras num ensaio de realismo crítico.
Contudo, o simbolismo fica inseparável do
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discurso e do comprometimento do produtor
visual que se obriga a ter um “ponto de vista”.
Neste contexto, a imagem assumiu-se como
uma prática de observação, como acto único
no qual se opera, raciocina e se “toma partido”.
Até o voo das aves nunca é silencioso quando
se aproximam das pessoas! Nem a este ruído
estávamos imunes, porque as nossas imagens
estão, igualmente, implicadas com a condição
humana do Centro Histórico do Porto.
Porque algo aconteceu com o Documentar
o Manobras, inscrevemos nos olhos dos outros:
existimos livres e é urgente sonhar!!
EM JEITO DE CONCLUSÃO

As cidades apresentam-se, cada vez mais,
como dissemelhantes conjunturas narrativas que pautam esta contemporaneidade tão
inconstante e imprecisa transformando a nossa
vida num acto heróico de resistência...
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O Manobras no Porto constitui na sua existência uma acutilante forma de povoar o tempo
actual do Centro Histórico do Porto. Um chamamento muito particular de uma identidade
adormecida entre as muralhas fernandinas.
Permitiu reconhecer alguns indícios que
se constituíram como momentos de catarse
de uma cidade dentro de outra grande cidade.
Porém considera-se uma obra inacabada mas
que permitiu descobrir um fluxo de itinerários
criativos capazes de valorizar uma sociedade
que reconhece a evolução dos tempos e das culturas locais, com impacto na vida das pessoas.
O Manobras terminou sendo um grande
acontecimento do qual se gerou conhecimento
de tipo novo e do qual emerge um formato de
experiências de formas avançadas de se sentir a
cidade do Porto.
Foi um caso visionário que permitiu revelar
um vasto leque de biografias populares que
funcionam como marcadores do tempo para

desenhar um quadro mental desse lugar, no
sentido de outras histórias de vida de outras
pessoas que vivem fora da alcance dos média.
Em rigor, foi um caso que demonstrou que as
pessoas daquele lugar não são “produtos” utilitários, mas sim seres com alegrias e tristezas
para fazer perpetuar e ampliar infinitamente os
seus sonhos e ambições. AR
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Ó Laura não me falaste nesta associação!
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Sombras, a minha vóvó Maria
junto da sua venda.
Está de Azul e que bem que lhe
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C21

Reflecting on Manobras means
tracing
back all those encounters with
all those
people I met through the course
of
my four months in Porto. It was
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encounters that paved the way
to my
projects. And they became proj
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themselves.
C22

Acha que contribui
de forma produtiva para
o desenvolvimento social?
C23

Levantar e registar as
s,
histórias locais, lenda
,
as
tiv
figuras significa
profissões antigas,
;
elementos identitários
s
õe
aç
pesquisar motiv
ar
quotidianas; identific
em
pontos de parag
e encontro que se
anso
concretizam no desc
o
r
ca
vo
e reflexão; pro
cruzamento dos que
habitam os mesmos
s
espaços da cidade ma
s;
nto
me
mo
em diferentes
a
mi
explorar a dicoto
entre quem vive, quem
ria
habita, quem se aprop
mo
co
co
bli
do espaço pú
“Casa”, e aqueles que
e
o cruzam automática
ecer
nh
co
te;
formatadamen
o
ntr
ce
habitantes do
histórico que revelaram
ia;
percursos na fregues
a
tar
en
procurar repres
da
ta
uis
utopia da conq
“Cidade de Todos”.
C24

216

217

em torno da descren
ça que me tem habitad
o,
o manobras devolveu-m
e, no espanto e na
esperança, a paixão
pelo deslumbre por
dentro dos dias.
encheram-me o coraç
ão de ar fresco e
esperanças novas, pe
la beleza de um projec
to
onde se canta a inclus
ão e o reforço
– lindíssimo – da identi
dade cultural.
obrigada por me devo
lverem o corpo e os dia
s
à sé, a miragaia, à vit
ória e ao meu profundo
porto, de que me esqu
eço na rotina dos dia
s.
foram dias lindíssimos
, onde senti a vontade
de mudança à flor-da-p
ele.
espero ver-vos pelas
minhas ruas e quero
muito continuar a faz
er parte.

O maior prazer desta
experiência:
sentir a proximidade
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e a Vida.
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As Manobras no Porto são uma viagem.
Uma viagem sempre diferente mas sempre
com o mesmo ponto de partida
e o mesmo destino: o Porto.
Uma viagem pela alma e pelo coração da cidade,
pelas suas artérias e cicatrizes, pela sua pele
e pelo seu rosto, pelas suas fracturas e riquezas.

As Manobras no Porto são invenção.
São o inventar da cidade desejada.
Uma cidade imperfeita onde queremos viver mais
e onde mais queiram viver.
Uma cidade com mais espaço público,
com mais palcos para os públicos, com mais
públicos para os palcos.

As Manobras no Porto são cumplicidade.
São um segredo partilhado com todos.
São olhar nos olhos, com respeito mas sem medo.
São um diálogo sem fim.
Não uma revolução nem uma celebração.
Apenas um abraço honesto e apertado.

As Manobras no Porto continuam porque as
viagens continuam. Porque o trabalho continua.
Porque as cumplicidades são maiores.
Porque a invenção não tem fim. Esta ingenuidade
infantil continuará a agitar a frágil cidade velha.
Inteira e única. A que temos e a que ambicionamos.

As Manobras no Porto são trabalho. De muitos.
O trabalho de continuar e de começar de novo.
O trabalho de ouvir as pessoas e ler o território.
De o provocar e denunciar. De o sentir e
documentar.
O trabalho de descobrir o que sempre cá esteve.

Este Porto precisa destas Manobras.
Estas Manobras são do Porto.
CM
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O
OLHAR
E AS
PALAVRAS

1. Salmos, 27, 8
Poema de Manuel António Pina,
In “TODAS AS PALAVRAS,
poesia reunida” (1974-2011).
Lisboa, Assírio e Alvim,
Abril de 2012, p. 142.
2, 3. Idem, Tudo à minha volta, p. 137.

O que tudo é
Em mim, ouvindo-se a si próprio,
O lado de fora de o lado de fora,
O rosto de o resto,
Não é o teu rosto que
Por um instante se olha
Em mim, não sou um reflexo
Fugaz no teu olhar?
(… … …) 1
O Olhar » As palavras e as coisas. Como se
fosse fácil falar com palavras acerca das coisas,
quando, muito menos fácil é, falar das imagens
utilizando um elemento discursivo. Vou então,
ao contrário do habitual, escrever imagens.
Durante alguns meses, decorridas foram
as manobras. Nesse tempo em que as imagens
falaram, os percursos do olhar foram sendo
diversos: para os objectos e para as pessoas, e,
das pessoas e desses objectos para a objectiva:
para mim, afinal. Portanto, o que dizer acerca
destas imagens? Tal como Pina, interrogo-me:
Não é o teu rosto que / Por um instante se olha /
Em mim, não sou um reflexo / Fugaz no teu olhar?
A fotografia é assim mesmo, composta por
diversidades de olhares e por aprofundamentos
de relações humanas.
Escolho discorrer sobre o OLHAR. Um discurso subjectivo sobre o olhar dos fotografados.
O momento em que estes se deixam fotografar
e do qual nasce uma consciência da presença da
máquina.
O lance surge numa aprovação fugaz e o
olhar daquele que é olhado transforma-se no
olhar daquele que olha o fotógrafo. Este é, para
mim, um momento particularmente interessante do acto fotográfico. E é acerca desta circunstância que vou contar: habitualmente, não
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gosto que as pessoas olhem para a objectiva.
E gosto ainda menos quando sorriem. Os clichés incomodam-me. Mas, com ou sem sorriso,
existe um momento de permissão, em que,
depois da tomada de consciência, aquele que
está na mira dá “autorização” para ser fotografado. Aquiescência. Então, fixo esse momento.
Esse momento tanto pode ser bom como
mau. Mas é sempre fantástico, e intenso. Então,
podemos ter temor daquilo que vemos, porque
vemos através do olhar do outro, revelando-se
então na fotografia essa solenidade que acompanha o acto fotográfico. Esta reciprocidade surgiu em algumas das imagens que fiz. Destas,
escolhi uma dezena, esperando que, nelas, o
olhar de que falo esteja bem explícito.
As palavras » Aprovo o discurso teorético e
reflexivo acerca da fotografia, mas o mesmo não
digo acerca das “palavras que acompanham a
fotografia”. Entre umas e outras, palavras e imagens, escolho sempre as imagens para desenrolar sentimentos e expor ideias. Mas gosto ainda
mais quando essas imagens são provocatórias,
no sentido em que podem desencadear sentimentos, emoções ou reflexões.
Não gosto de falar de mim utilizando palavras. Nem tudo deve ser explicado, devendo
haver lugar para algum espanto ou ensombramento. E as fotografias podem isso.

… “Sem que palavras alguma coisa é real?
As filhas sabem-no não o sabendo
E falam alto fora de mim
Sem falarem nem não falarem.” 2
Quando Pina formula a pergunta “Sem
que palavras alguma coisa é real ?”, podíamos

perguntar: “Sem que imagens alguma coisa é
real?”. A ontologia das palavras e das coisas é
também a ontologia das imagens e das coisas.
A relação entre a coisa e o pensamento, entre
a res gogita e a res extensa, subsiste intrinsecamente ao longo da obra e deste poeta.
E isto porque, tal como fazem muitos poetas,
é natural que se interrogue acerca da relação das
palavras com as coisas e destas últimas com o
pensamento. A hermenêutica do texto poético é,
afinal, a hermenêutica do texto filosófico, bem
como da linguagem imagética fotográfica.
Quando eu questiono a relação entra a
minha imagem e a coisa real que fotografei, pergunto: existirá realidade fora das imagens? Existirá realidade fora das palavras? E, assim, mais
não faço do que replicar amplamente a interrogação filosófica que desde sempre questionou a
relação entre o discurso (a palavra) e a realidade
ou entre a realidade e o pensamento. Até que
ponto as minhas imagens se instituem como
uma imagem mais real que a própria realidade?
Ou, até que ponto se substituem elas mesmas à
realidade? Convém que este paradoxo sem fim
permaneça como uma interrogação.
Felizmente as imagens são mudas o que faz
com que a camera continue para sempre obscura.
… “Sem que palavras alguma coisa é real?
As filhas sabem-no não o sabendo
E falam alto fora de mim
Sem falarem nem não falarem.
Em mim tudo é em alguém
Em qualquer sítio escuro
Como se houvesse um muro
Entre o que fala (quem?)” 3
AA
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O MANOBRAS
COMO MOTOR
DE MEDIAÇÃO
O que me parece que o Manobras tem, num
certo grau pelo menos, conseguido fazer, vou
sintetizá-lo na ideia de mediação. É reconhecido
por muitos observadores da sociedade que vivemos hoje uma crise das mediações, e que a sua
reactivação é um modo de intervenção social
importante. Assistimos ao desenvolvimento de
mediações em diferentes áreas. Aponto só dois
exemplos: entre a escola e comunidades urbanas problemáticas e com grandes taxas de abandono escolar; mediação jurídica, tanto na área
penal como na da família e noutras. Diria que
estes ensaios que procuram reactivar a mediação onde ela se foi esvaziando sinalizam, em
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primeiro lugar, a distância que se foi criando
entre instituições formais, como a escolar e
a jurídica, e a vida comum das pessoas. Um
excesso de formalização destas estruturas, com
linguagens e profissionais que se foram afastando das lógicas ordinárias e criando os seus
próprios mundos corporativos. A mediação
procura fazer o caminho inverso, devolvendo às
pessoas a função original dessas instituições: o
processo de ensino/aprendizagem, a arbitragem justa de conflitos, etc.
É um paradoxo que, na fase da humanidade
que mais meios criou para nos comunicarmos – a sociedade da informação – e que mais
sabe – sociedade do conhecimento – aconteça
em simultâneo a crise das mediações. Esta é
também a sociedade que mais promoveu a individualidade, o que tem atomizado as estruturas
sociais. Os sinais disto são múltiplos: decadência das associações de vizinhança, desde os
pequenos clubes de convívio aos das actividades
de recreio em conjunto, declínio do comércio local que é um mediador espontâneo das

relações de vizinhança e um sustentáculo de
sociabilidades, declínio das organizações profissionais, desde os sindicatos às associações,
retração das instituições de mutualidade tipo
socorros mútuos, desaparecimento das comissões de moradores nos bairros…
O portuense diz do Porto com grande frequência que é uma cidade dada a uma certa
rotina. Um marasmo, um não se passa nada,
um não tem assunto. Os eventos do Manobras
que se posicionaram no espaço público criam
assunto na superfície lisa do não tem assunto.
Cidade viva é a que interpela. E somos interpelados quando, ao irmos apanhar o metro,
apanhamos com uma performance que rasga
os nossos passos sonâmbulos e nos faz estacar.
Somos interpelados quando, ao vir à varanda
de casa damos conta de que a praça defronte
também pode ser um palco – um palco no chão
para um teatro terra-a-terra.
O Manobras foi assim criando um fio condutor que teve nalguns eventos momentos de maior
visibilidade – porque no multiacontecimento que

é a cena do espaço urbano só existe para além da
voragem do momento aquilo que tem a capacidade de se fazer visível. Falemos nalgumas dessas
visibilidades.
Reanimar as ruínas » A arquitecta que transformou o seu projecto de mestrado num projecto
de intervenção urbana, recriando espaços em ruínas nas ruas da Vitória e na Rua de Trás, inclusive com pequenas hortas comunitárias.
Na minha leitura, uma excelente metáfora
do próprio Porto da zona histórica: para lá da
exemplaridade da renovação urbana da Ribeira-Barredo no pós-25 de Abril, para lá daquilo que
foi a movida ribeirense dos anos 80 e 90 ou a
declaração como património mundial em 1996,
há a dura realidade. E esta é a da perda contínua
de população, a da degradação físico-ambiental,
a da perda para outros espaços da sua centralidade como área simbólica da cidade, a da conotação com a insegurança urbana. Da moda, do
apogeu, da promessa de lugar emblemático da
gentrificação que colocaria o Porto alinhado com

as grandes capitais capazes de o fazer, passamos
ao desânimo. E o que a arquiteta Chiara faz é o
de enfrentar a ruína: não para a sua mera reabilitação física (a daquele espaço abandonado em
concreto), mas para a sua renovação urbana.
Recupero aqui a linguagem do CRUARB nos
anos 80, quando foram a grande força que levou
à prática a vontade transformadora da sociedade
pós-revolução de Abril: não é reabilitar o edificado, é, partindo daí, fazer renovação urbana – o
que envolve as gentes, numa acepção de espaço
que é socioecológica e comunitária. A intervenção numa ruína tem de ser olhada muito para
além da concepção reparadora do património,
e isso foi a que provou em tempos o trabalho
do CRUARB: a grande modificação da Ribeira-Barredo, depois de reparadas as suas profundas
mazelas físicas, foi no modo como se tornou
novo espaço de vida para a cidade. E é nisto
que o projecto das ruínas da arquiteta Chiara é
exemplar: embora numa pequena escala, mostrar o que a reabilitação de espaços mortos pode
gerar na reparação da própria comunidade.

Projeto liderado pelo Maus Hábitos, que
misturou arte prestigiada com arte popular »

Fadistas profissionais, músicos de jazz e actores
do fado vadio performam juntos, fazendo espetáculos em sítios como o Largo do Barredo ou a
Igreja dos Grilos.
Na minha leitura, experiências como esta
vão muito para lá da pseudooriginalidade de
misturar arte maior e arte menor, um pouco à
semelhança da fórmula inventada pelas queimas das fitas, que vão buscar artistas pimba
como modo de pseudoconvívio com um Portugal parolo que teria potencial humorístico.
Nesta fórmula o humorístico resvala para a
galhofa e há verdadeiramente uma exploração
das formas artísticas pimba que acaba por reforçar a distância entre a cultura valorizada e a
cultura menor, que mais não serviria do que ao
gozo carnavalesco das massas juvenis em festa.
Ora, o que me parece encerrar como potencial a iniciativa liderada pelos Maus Hábitos
é a possibilidade de as camadas mais populares se reconhecerem nas formas de produção
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aí vive – e sabemos como os moradores do centro histórico do Porto sentem o espaço público
como deles. Seja deles, então: tornam-se anfitriões nos dias em que decorrem os happenings
na sua rua, no seu largo, no seu miradouro.
Recebem os artistas que vêm da cidade lá mais
para cima. Envolvem-se, uns; outros observam;
e há os que ignoram. Como em tudo, portanto.
Mas estas acções foram altamente participadas,
e no Miradouro da Vitória ficou a vontade de
continuar, através da formação dum grupo de
teatro – passar da representação à acção, sonho
de toda a arte interventiva.

artística. Quando o acto artístico é veiculado
pelos protagonistas que saem das suas origens
sociais, quando isso acontece em parceria e em
equidade com os que vêm doutro universo de
linguagens e de públicos, isto ganha um poder
de fusão que se transmite dos artistas aos públicos, mostrando como a arte, o espectáculo e o
entretenimento são instrumentos de produção
de democraticidade. O conceito convencional
de cultura ou de arte des-elitiza-se ao aceitar
o convívio com os amadores, e a arte que vem
de baixo, como gosto de lhe chamar, ganha
novos reconhecimentos e visibilidades por mão
daqueles sobre quem recaem normalmente os
holofotes.
Vacas na Trindade » Várias vacas estão,
desde madrugada, à porta da estação da Trindade, deitadas em fardos de palha, enquanto
os lavradores ordenham e tiram meias de leite
directas – verdadeiramente directas! Digo ao
Anselmo que este cenário, que fez furor na
semana do Manobras em Setembro de 2011, é
o simétrico daquele que acontecia quando um
automóvel entrava por uma aldeia do Portugal
profundo dentro há 50 anos. Em ambos os
casos o autóctone, num caso o aldeão noutro
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o urbanita, pára e olha com surpresa. O quotidiano de repente fracturado, a experiência
comum desafiada e confundida. Há ainda
espaço para a surpresa? Podemos recuperar
o espanto, como dizem os antropólogos? – o
espanto como possibilidade de atenção ao
outro, a surpresa que nos leva a interrogar o
mundo e a desnaturalizar aquilo que já nem
vemos porque se tornou banal: o meu percurso habitual de repente interrompido por
uma vaca!
As cidades têm múltiplas fracturas da experiência comum, mas normalmente reconhecidas como lesivas e preocupantes: a fracção de
segundo que provoca o acidente, a fugacidade
do encontro com o delinquente num assalto no
multibanco. Promover a boa fractura, eis um
projeto de animação urbana que, apostando no
inopinado, escolhe aquele que tem potencial
positivo, reabilitando a experiência da fractura – uma vaca!, diz o guna que se dirigia para
casa de skate debaixo do braço, ficando por ali a
conversar e fazer perguntas no cenário que de
repente se abriu.
Barca da Memória » A acção mais mediática do Manobras. Vi-a dias a fio no JN,

o afundamento ao largo do Porto de cápsulas
de aço inoxidável com objectos ou missivas que
os portuenses deixam para quem, daqui a 100
anos, for buscar o que agora depositámos. Facilitar o trabalho aos historiadores, sugerir temas
aos artistas – que falem daqui a um século
sobre nós a partir dum espólio voluntário, cuja
combinatória é, seguramente, inesperada e
insólita. O que poderíamos dizer hoje dos lusitanos se Viriato se tivesse lembrado de afundar
uma Barca da Memória?
Muita gente acorreu à Barca. Que lá deixaram? Dois exemplos:
1. os dois adolescentes que enviaram para o
fundo cartas que não deixaram ver a ninguém e
de que não revelaram o conteúdo. Na hiperexposição que é a cidade global ainda há espaço
para o segredo no fundo do baú. Que diriam
nas cartas? Projectar-se no futuro longínquo,
num tempo em que já cá não estaremos, não é
uma tarefa que ocupe adolescentes, confrontados que estão com as tarefas bem mais prementes da sua identidade e do seu lugar social. Que
teriam de tão sensível a dizer estes dois que
agora afundam as suas mensagens? Metaforizam aquilo que a barca propõe: o mistério que
somos, o mistério que é o tempo presente para

quem o vive, a esperança de que o passar do
tempo ilumine o tempo.
2. o homem que afundou o diário. Escrito ao
longo dos anos duma fase da sua vida que considera que ultrapassou, o diário dessa fase passou
a ser um peso em casa. Que fazer com ele? Não
podia deitá-lo fora – não podemos deitar-nos
fora. Deu-lhe assim um destino metafórico e real
ao mesmo tempo: afundou uma parte da vida
que já não queria sentir à tona.
Altamente simbólica, a Barca da Memória:
num tempo que muitos dizem de naufrágio
guardamos o tesouro do que os portuenses
acham que querem dizer aos vindouros para
que naufrague e o desenterrem dos limos daqui
a um século. Projectarmo-nos no futuro, sentir o dever de deixar dito o que somos agora a
quem vier depois, é um acto de confiança em
nós próprios: queremos decidir aquilo que testemunha a nossa presença hoje, o nosso traço,
a nossa personalidade como cidade, em vez de
deixar isso ao aleatório do filtro do tempo.
Teatro de rua no Miradouro da Vitória,
no Passeio das Virtudes e no largo da Igreja
dos Grilos » Aproveitar anfiteatros naturais da

cidade para happenings de rua. Envolver quem

Recriação da figura do amolador » Um
estudante de engenharia que construiu uma
máquina de afiar facas e tesouras, como essas
que ainda há poucos anos vinham pelas nossas portas com aquele som de gaita de beiços
a fazer-se anunciar – e, aqui e ali, vêm ainda.
Pois agora mais algumas virão: gente que gostou da ideia e que experimentou ser amolador.
E recriar a própria ideia de amolador – trabalhar no domicílio, em vez de ir ao domicílio.
Alguém, com a trajectória laboral partida a meio
pelo desemprego, pode de repente reinventar-se
e descobrir novos caminhos para o gesto, nova
oportunidade para uma subsistência económica.
Quantos ofícios tradicionais mais ou menos
em agonia há ainda para insuflar? Seguramente
uma das linhas de continuidade do Manobras
– para que velhos mesteres não tombem na
barca da memória. Dirão os que tudo compram
feito que são actividades com valor económico
residual. Já temos a economia do imaterial,
proponha-se com a deambulação dos ofícios
tradicionais pelo meio da sofisticação urbana
actual uma economia do intersticial.
Rádio Manobras » Se os projectos precisam
de ter voz, o Manobras engendrou-a no sentido
literal. Mas a Rádio Manobras não é uma porta-voz do Manobras – é a porta-voz de quem lá
vai. E quem lá vai não tem de ter voz de locutor
nem palavras de conveniência: uma rádio livre
é um altifalante dos dialectos urbanos, a rádio
é um sítio onde se vai falar mais alto. Prolonga-se para lá do fim oficial do Manobras, provando
que aos manobristas ninguém os cala. Um
espaço sonoro fora do alinhamento das rádios
formais, criando o entusiasmo de brincar às
rádio stars em tempos de i-pods e facebooks.

O que estes vários exemplos do Manobras
no Porto têm em comum é a mediação. A ruína
que, ao recuperar-se, reabre comunicações entre
vizinhos; a arte que vem de cima e a que vem
de baixo a encontrarem-se produzindo espectáculo que aproxima gentes de gostos diferentes,
de estilos de vida diversos, de classes sociais
que, normalmente, quase nada se comunicam;
as vacas na Trindade, ou a provocação lançada

à dicotomia rural/urbano, provavelmente a
dicotomia que mais dividiu os portugueses nas
últimas décadas, num processo profundamente
desarmónico e desigualitário.
Grande questão que o Manobras coloca: o
que fica? Ao contrário das expo ou das capitais
europeias da cultura não deixa património edificado. E o que edificou em quem participou?
Algo de muito difícil avaliação. Dividamos a
questão em dois:
Os agentes culturais » Todos os que participaram tiveram, ao longo de dois anos, uma
oportunidade para exercer o ofício, num tempo
de difícil concretização de projectos, tanto por
razões financeiras como pelo papel menor que se
atribui à arte e à cultura num tempo dominado
pela contabilidade e pela obsessão economicista. O Manobras juntou-os, criou associações
improváveis. Deixa isto um capital para desenhar
projectos futuros? É razoável acreditar que sim.
Numa cultura contemporânea marcada pelo
hiperindividualismo propõe-se o encontro. É do
encontro que se faz rede e este passo é essencial
para a criação permanente da socialidade, que é
aquilo que confere alma às cidades.
A população » Gosta a linguagem actual de
falar em “públicos”. Digamos simplesmente: a
gente que viu, que assistiu: uma olhou porque
ia a passar, como nos eventos levados a cabo nas
estações de metro; mas outra parou e interagiu;
e outra ainda criou envolvimento. O que deixa
em cada um fica com ele. Criamo-nos todos os
dias, construímo-nos permanentemente: damo-nos à cidade, a cidade dá-nos o seu respirar.
O Manobras pediu coisas, pediu que viessem,
que associações e grupos organizados do centro
histórico e da baixa viessem e dessem ideias.
Muitos não vieram, virão da próxima. Outros
não souberam, nas manobras futuras a mensagem há-de circular com mais acutilância.
Foi-se construindo em cima dos passos que se
iam dando, fazendo com quem vinha, multiplicando vozes. O Manobras não foi um conjunto
de eventos para o espectador comprar bilhete,
sentar-se, consumir e ir embora – é por isso que
a palavra “públicos” não serve. Foi uma proposta de partilha de ideias, de vontade de fazer,
mesmo quando algumas ideias pareciam bizarras, mesmo quando alguma correu mal.

Cidade viva é a que tem quem a desinquiete
através da expressão e da estética. E é uma cidade
rica a que tem gente capaz de a assim desinquietar. Os manobristas desinquietaram aqui e ali,
agora e logo. É pouco. Uma cidade que, dizem os
portuenses, não tem assunto precisa de guerrilha
mais em profundidade, de manobristas a tempo
inteiro. É pouco, mas foi um sinal – haja força e
convergência de vontades múltiplas para que o
sinal se transforme em caminho. LF
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UMA QUESTÃO
DE TEMPO:
O MANOBRAS
Porque hoje é domingo e a alma do poeta
apenas dá de si aos sábados refugio-me no pragmatismo necessário ao texto corrido.
Sempre que escrevo sobre um momento
passado, a clarividência transforma-se num
atraso de pensamento. Muito se poderá escrever, dependendo do ponto tratado – e se ele há
tantos. Tenho que escolher um por princípio,
não sei se o melhor, se o mais ético, se o mais
estético, escolho este porque hoje é domingo.
O, pois penso nele como Festival. Um Festival não no sentido da grande festa musical, mas
sim no sentido de um cortejo cívico, in. Dicionário Porto Editora. Ainda no mesmo dicionário
surge-me a palavra Festa como s.f. união em que
há regozijo; trabalheira, cuidados.
Espero que até agora tudo faça sentido…
Manobras s.f.pl. cabo para governar velas – e
aqui já teremos que ir pelo figurado.
Uma ideia de Cultura Urbana torna-se grata
ao poder político pois o seu imediatismo está
ao alcance de um mandato, dois mandatos.
Penso na Cultura como uma ideia normativa
de Arte. No movimento Cultural o erro não
está previsto. Tudo deverá ser apresentado sob
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uma forma prevista, antevista, e para mal dos
nossos pecados, também já muito vista/experimentada. É o chamado fogo-de-artifício – e
quem não gosta? – o fogo-de-artifício é uma
daquelas representações culturais que insistentemente vemos e sentimos como sendo a primeira vez. Representa para nós um momento
de transição, um significante físico maior que
justifica a nossa presença ali naquele preciso
momento.
Uma das definições possíveis para a palavra Arte do latim ars, artis é a palavra Ciência.
O que eu quero dizer com isto, e porque hoje
é domingo, ideia de Arte, de criação, exige
tempo, disponibilidade e continuidade. O tecto
da Capela Sistina demorou quatro anos a ser
pintado (1508-1512). UM TECTO! E pensemos
que o Michelangelo com as nossas novas técnicas precisava apenas de um ano, porventura
menos. Mas não devemos pensar naqueles
quatro anos somente de pincel em punho. Ele
teve dúvidas, ele teve que parar, que se questionar, que errar (não nos esqueçamos que ele não
estava convencido de si como pintor, mas fez-se
pintor) e o Papa Júlio II continuava a acreditar
e a dar-lhe condições para caminhar rumo ao
desconhecido para ambos. A grande diferença
das Ciências Farmacêuticas para as Ciências Artísticas, é que as primeiras erram em
laboratórios fechados e de acesso controlado,
e as segundas erram em laboratórios abertos
e visíveis/tocáveis para qualquer cidadão que
assim o pretenda. A linguagem Artística como
Ciência, tem dificuldades de entendimento

para um público geral, do mesmo modo que o
folheto informativo da Aspirina o tem, e todos
nós ingerimos Aspirina, mesmo não sabendo
o que poderá ser o Ácido Acetilsalicílico. Temos
sido educados continuadamente para uma confiança absoluta na Medicina enquanto Ciência
e no Médico como seu representante, porque
ela (Ciência) assim o quis, e porque os grandes
grupos económicos assim o pretendem. Porque
não confiamos nas Artes enquanto Ciência em
Portugal? Será pelas mesmas razões que nos
faz não ter um tecto Sistiniano?
As políticas de continuidade numa Ciência
Artística não existe em Terras Lusas. O Manobras, que teve já por si, uma duração na ordem
do extraordinário, para as referências que
temos, sofre de um mal advindo de quem o Promove (Câmara Municipal do Porto). O Festival
com uma implementação no CHP (Centro Histórico do Porto), precisava de mais tempo. Precisava de mais tempo, pois vierem pisar campos
férteis mas absolutamente abandonados. Foi
um milagre aquilo que a equipa de produção
d’O Manobras conseguiu levantar em dois anos.
Já pensaram que se o campo onde eles vieram
lavrar fosse um campo já lavrado? Seria só plantar e ver crescer. O Sobreiro apenas dá cortiça de
10 em 10 anos. O Vinho do Porto, identidade de
uma Região fica a estagiar nas pipas 10, 20, 30,
50 anos.
Não podemos continuar a querer submeter
as Ciências Artísticas às leis do Mercado Económico, pois o inverso não acontece, não pode
acontecer! São necessidades diferentes, tempos
diferentes, urgências diferentes.
Lembro-me de uma história fabulosa que
me foi contada por uma senhora já velhinha,
com um sorriso imenso na cara, quando questionada sobre a longevidade do seu casamento
preste a completar 50 anos (Bodas de Ouro)
– Quando ele estava chateado, cansado, triste,
eu ficava Feliz pare ele. E ele quando me sentia
chateada, cansada, triste, ficava Feliz para mim.
– O que ela nos quer dizer com isso, é que
ambos não estavam Felizes quando o outro se
sentia triste, mas faziam-no um pelo outro.
E é este equilíbrio que me parece necessário para uma continuidade. O Manobras veio
agitar o CHP, trazer agentes com uma ideia de
transformação, de criação, de acção. Faltou-lhes
tempo ou disponibilidade para saírem transformados. É quando nos transformamos em conjunto, que nos unimos, que nos continuamos…
e o tempo, o tempo que não existiu porque o
campo não estava ainda lavrado.
Precisamos de mais Manobras, porque a
equipa que promoveu este encontro, que esteve
no campo diariamente a conhecer os seus agentes precisava/merece mais tempo. Um tempo
de três gerações, que são as necessárias para
construir. Sendo que uma só geração pode deitar tudo a perder. MR

A SOPA
DAS
SOPAS
Cidade, cidadão, cidadania.
Tantas vezes ouvi quem tem poder para
situar o outro a querer-me situar – sim, também a mim – na pertença àquela, no exercício
do segundo e na missão da última.
Tantas vezes o ouvi, e nem por tantas serem
o fastio de ouvir diminuiu desde aquele que me
tomou e que recordo como o primeiro de todos
estes apelos sinónimos, rotineiros e, frequentemente, sincopados com o ritmo eleitoral.
Esse apelo é-me velho de mais de uma década,
quase duas. Sucedeu à maioridade e antecipava
o primeiro exercício de votar, de ganhar não
sabia exactamente o quê e de perder o que tão
pouco conhecia. O exercício de, sem apelo nem
agravo, escolher sobre a cidade a que me dizem
pertencer; de subir uns centímetros para dizer
em forma de xis que o cidadão – estruturalmente anónimo – tem desta feita voz, nome e
número; e de, sem volta atrás a partir daí e faça
o que fizer ou não faça o que não fizer, ter uma
tal cidadania como referente e missão, inapelável na sua invocação permanente; inabdicável
e, por tão óbvia e expressa, tão independente
de qualquer consequência ou inconsequência.
Cidadania que por ser a mão de todas as coisas e o pai de todos os coisos está condenada a
sobreviver. Tão eterna quanto etérea.
E, no entanto, ela existe.
Não se trata, creio, de olhar para trás e cuspir numa sopa tépida que, de uma forma ou
de outra, fui comendo, normalmente de forma
mais ou menos cómoda e sem me repugnar
ou deliciar o seu gosto e sem me ater ao seu
miolo, sinal da sua qualidade, pelo menos, suficiente. Também sem regurgitar de seguida ou
desmaiar de carência. Também sem gemer de
prazer ou ficar a desejar mais e já aquilo que
foi chegando a tempos e tempos, sem pressa
ou atraso. Aquilo que foi sendo posto num
prato que se come razoavelmente quente e com
razoável calor na sala comum. Sem tremer de
frio nem doer os dentes por frio ser o caldo.
Também não escalda nem queima.
Por isto não se recorda a sopa em si, mas
antes a ideia que há sopa por aí. E que, menos
mal e pelo bem, se deixa comer e assim é
comida. E assim se vive, justificando a sopa por
se saber que, tudo medido, isto é bem melhor
com sopa do que sem ela; e colocando o prato
a jeito ao que queremos que nos sirvam, em
data e hora marcada. Sabendo ainda que, ainda
que não a comamos naquele dia, naquela hora,

a sopa é também nossa e estará lá em ocasião
futura a agendar.
Toda a sopa precisa de sal e não há sopa que
venha salgada à medida de cada um. Salgá-la a
gosto, se a tal nos dedicarmos, é uma arte que
enaltece o paladar e assim justifica comer mais
dela. E comer com gosto. Saber quanto sal na
sopa deitar para que, sem a estragar, o sabor se
erga, é um trabalho pessoal e intransmissível.
Impossível de transferir ou delegar. Apenas
possível de comunicar através do discreto sorriso que normalmente acompanha a profunda
satisfação.
Houve sal nesta sopa. Muito sal. Em quantidades diferentes. Para paladares distintos.
A testar os limites. A partir da sopa quase sem
sal e a chegar quase à sopa irremediavelmente
salgada. E quase arruinada. Sopa servida em
pratos sopeiros, ladinos, taças e conchas. Às
vezes directamente da panela. Outras, em travessas improváveis. Mais do que uma vez da
colher de alguém que já fora de outro alguém.
Aconteceu, uma vez que não são vezes, comer a
sopa da boca do outro, antes que ele a comesse
toda sem que o seu sabor fosse também o meu.
Comi, comeste, comeu, comemos, comestes, comeram de uma sopa que demorou tempo
a corar. Que foi aguada antes de ser densa e
voltar a sentir água e voltar a ser tensa. Que
foi intuída antes de ser cheirada e cheirada
e intuída tantas vezes antes de ser comida.
E bebida. E lambida. E recordada. E refeita.
E recomida, rebebida, relambida.
Uma sopa que não foi a melhor que jamais
nos foi dada a comer. Mas que comemos como
nenhuma outra. Que passou a ser a nossa sopa.
Mas que não sabemos, porque não podemos,
cozinhar sozinhos. Porque sendo sopa de
pedra, é sopa com todos. Sabendo onde está a
pedra, não se pode cozinhá-la sem todos.
Quem é o primeiro a aquecer o lume? Ou o
lume ainda está quente? CDD
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HÁ GENTE
PARA TUDO?

Entrevista a membro
do Conselho Consultivo
do Manobras no Porto

AC +AP » Trazemos como mote algumas
observações que fomos captando da sua participação no processo. Comentou: “Foi tudo muito
estético e pouco político.” Comentou também
“Ainda não é nada disto, mas se calhar é preciso
passar por aqui.” Uma pergunta: porque é que a
sua viagem a Sevilha é importante para o Manobras? E outra ainda: parece que apenas discutimos aquilo que foi fixado mediaticamente.
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figuras do contexto mundial da arquitectura.
O facto de eles serem aqui nossos vizinhos não
os diferencia, para mim, do Koolhaas ou outra
coisa qualquer, porque eles produzem para o
“circo” e no contexto do “circo” de uma determinada produção de arquitectura. O seu acolhimento em contexto escolar exige a mesma
distanciação, as mesmas mediações críticas,
para que esse acolhimento, eventualmente, se
mobilize, se agite em referência.
O “Prática(s)” permitiu, também, reavaliar o
que possa ser a investigação e a experimentação
a partir de uma condição artista, dentro da arquitectura. O que é esta investigação e experimentação num território de intersecções, porque
eventualmente mais conforme a uma condição
de leveza na prática da arquitectura? Creio que
uma parte importante da prática da arquitectura de hoje passa seguramente por ler, adaptar,
reciclar, aproveitar o que existe, o que significa identificar e possibilitar condições de vida
para uma parte do parque edificado que perdeu
actualidade dos usos iniciais mas que mantém
disponibilidade para acolher novos usos.
Uma parte importante dessa estratégia de
aproveitamento não passa portanto por demolições e dispensa uma pseudoacção de recuperação que o “circo” da arquitectura tanto gosta de
cultivar. Esta pseudoacção serve para dar corpo
aos monumentos institucionais da globalidade
dos novos centros políticos, como a Zaha Hadid
fez para o museu de arte para Roma. Não há
hoje cidade nenhuma que não vá ao antigo parlamento, ou ao antigo teatro, ou à antiga prisão,
ou ao antigo mercado... e não faça um “repolho”, sem que se entendam razões para essa
manutenção transformada.

Como transmitir o todo da experiência, os
processos e os seus impactos, para que possam
assim ser matéria de discussão e trabalho?
MM » Antes de mais, existe uma circunstância limitada, pessoal. Tem sido relativamente
demorado reactualizar os meus interesses e
objectivos próprios, reavaliar a relação entre
docência, investigação e projecção na comunidade, cruzando outros contextos, hipóteses de
trabalho, disciplinas, saberes, circunstâncias
que não as do meio universitário.
Organizar o ciclo “Prática(s) de Arquitectura”
foi um momento de alguma síntese, convivendo
de perto com pessoas que têm ajudado na clarificação daquele processo. Envolver os alunos
em dinâmicas de investigação elementares,

em acções práticas que possibilitassem alguma
clarificação de alguns impactos do trabalho do
arquitecto, identificar alguma diversidade operativa desse saber, cruzar alguma estratégia formativa da escola do Porto com outros contextos de
formação, e reconhecer a grande pluralidade da
vocação da arquitectura, as múltiplas formas de
validar o contexto projectual.
Esta discussão é então feita com a comunidade de alunos. De facto, os alunos sentem
a contradição entre o que lhes é apresentado
como prática e as circunstâncias da sua realidade envolvente. Provavelmente hoje, na
escola, Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, que
garantiram outras oportunidades, dimensões,
condições e recursos da prática profissional,
chegam-nos como nos chegam todas as grandes

No âmbito do acompanhamento de uma
dissertação de mestrado, orientei uma prova em
que foi possível redescobrir, cruzando, os autores
Rudofsky, Lina Bo Bardi e Aldo Van Eyck. Para
estas três personagens a invenção é algo que tem
a ver com a experienciação do espaço, do jogo, da
brincadeira. Para qualquer um deles, mas talvez
mais explicitamente para Lina Bo Bardi, o vernacular foi algo que permitiu amplas deambulações criativas, como que operações de respigação.
Entender o projecto como uma operação de respigação é algo que permite provocar a descoberta
de alguns despertadores teóricos de projecto na
banalidade, no comum, no quotidiano.
Mais tarde, essa mesma aluna, procurou-me
para interrogarmos em conjunto como estender
aquelas hipóteses de trabalho abertas, em direcção a uma dissertação de doutoramento sobre
estratégias de recuperação de bairros. Ela queria
estudar umas teorias de recuperação na Áustria
e nos Estados Unidos e estava também interessada em algum estudo da história do SAAL.
Comentei que achava tudo fantástico mas, em
boa verdade, para mim que vivi o SAAL por

dentro, hoje é história passada. Visitando os
bairros que foram objecto de intervenção SAAL,
sinto que o que se construiu, independentemente das diferenças, tem o mesmo significado que as intervenções do Estado Novo nesses
mesmo bairros. Tudo para mim não passaram
de intenções. Porque o que é certo é que S. Victor continua lá. E continua a ser um bairro com
gente que não dispõe de direito a uma habitação condigna, direito à cidade. Por outro lado,
as estruturas edificadas, as formas de habitação e as formas de uso do espaço intermediário
continuam a ser motivos relevantes para uma
prática desse projecto como operação de respigação. Em lugar de estudar a história do SAAL
para exposições ou de estudar as experiências
austríacas e nova-iorquinas para trabalho académico, pergunto: não valeria a pena estudar
antes S. Victor? Quem são as pessoas? Que
espaços é que lá estão? Como é que vivem? Que
problemas é que têm no quotidiano? Eventualmente, isso poderia ser uma condição para se
juntarem, para reactivar algum associativismo.
Eventualmente poderiam, a partir da reavaliação de algumas intervenções anteriores, tentar
perceber o que significa algum arejamento e
alguma potenciação de algumas condições de
habitabilidade naquele lugar. O que é que isso
significou na salubrização ou nos bairros do
Siza? Isso podia ser interessante. Eventualmente seria possível cruzar isso com a engenharia, por exemplo, que está interessadíssima
em ter condições para higienização de redes,
em experimentar novos processos e componentes construtivos, mais pobres. E, quem sabe,
bater à porta de umas instituições tipo Câmara.
Não é isso que a investigação e a arquitectura significam? Fazer projecto, inventar, ler as
coisas e daí saber criar, identificar problemas?
Quem é que garante que o modelo de Nova
Iorque tem a ver connosco? Poderá interessar
como troca de experiências mas não me parece
que se traga muito para a nossa circunstância.
Dei à aluna alguma bibliografia. Creio que
há uma personagem particularmente importante para este tipo de pensamento: Pierre Sansot, sociólogo, antropólogo. Assim como outro
personagem que se interessou pelos problemas
da paisagem urbana, André Corboz, e também
um arquitecto italiano, próximo deste, Giordano Tironi.
Regressemos ao Manobras. Presentes todas
essas clarificações do operar da arquitectura
em contextos de acção comunitária, social ou
urbana, o projecto do Manobras parecia ser
uma oportunidade de acção concreta. Acção
concreta essa que permitia problematizar a
experienciação do espaço ao mesmo tempo que
se reflectiam dinâmicas de revitalização urbana,
viabilizando pretextos que pudessem envolver
a comunidade residente e outros operadores

políticos, estéticos, profissionais.
Envolvi-me muito na discussão sobre a pertinência operativa, o sentido político, a orientação das várias acções, mas distanciei-me da sua
realização. Acompanhei-a mais por informações avulsas do que por envolvimento directo
nas acções programadas.
Uma primeira observação é: o que é que me
fez sempre alguma estranheza neste processo?
Talvez o gigantismo e alguma sonhação.
Tivemos momentos de alguma inebriação com alguns propósitos que foram sendo
alinhados e depois um grande contraste entre
esses propósitos e aquilo que eram as capacidades reais de realização. A acção imensa que se
sonhou tinha uma estrutura projectiva muito
exígua. Há uma certa ausência de conhecimento do lugar e depois há um abrir a um
conjunto de agitadores. Mas a verdade é que
não tivemos oficiantes à altura da causa. Seja o
que isso pudesse ser, nós tínhamos uma noção
muito tosca do que era essa causa.
Alguns propósitos que dominávamos na
origem, quando deslocados e inseridos para
um contexto com tanta indeterminação, fizeram com que se afogasse alguma clarividência,
nomeadamente sobre a componente política.
Por isso é que a determinada altura terei dito
“não é nada disto, mas se calhar é preciso passar por aqui”, porque é este processo de amadurecimento que vai, eventualmente, permitir
identificar qual é agora a condição operativa.
Como se desenha no futuro um projecto deste
tipo e como se angariam os seus recursos?
Uma segunda observação tem a ver com a
clarificação da missão e do processo do Manobras. Qual é, o que é o espaço do Manobras?
Comentou-se a dificuldade em debater a
essência do Manobras, se formos atrás dos
resultados apenas no que foi mediatizado. Mas,
em boa verdade, acho que são esses os resultados. Temos dificuldade em falar da essência do
Manobras, da missão, dos processos, porque
estes são, objectivamente, algo confusos.
O que é então a missão e o processo do
Manobras, tendo em conta três níveis – uma
organização, um acontecimento, e um quotidiano? Provavelmente, esta é uma das coisas importantíssimas que é preciso trabalhar
agora, e eventualmente será uma das lições
conclusivas.
Como referiram, e tal como foi levantado no
Encontro de Manobristas, o que agora está em
jogo é que o que vier a seguir é um colectivo,
porque a estrutura central vai desfazer-se e o ser
colectivo de oficiantes também.
Que organização? Uma estrutura que
apenas trata de obter fundos para distribuir?
A estrutura que existia geria um conjunto
de recursos e garantia que acontecessem
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resultados. Como é que o plano mais elementar de empatias entre pessoas que se
foram envolvendo pode evoluir para um novo
enquadramento?
Que acontecimento, assentamento, repetição, regularidade? Tem a ver com um acontecimento periódico que acontece anual, bianual
ou trienalmente, tipo trienal de Milão e trienal
de Lisboa? Ou, pelo contrário, é um laboratório
que serviu para percebermos como se podem
dinamizar estratégias de projecto no quotidiano
e que são, no fundo, uma nova condição de
obrar em disciplinas como a Arquitectura e a
Sociologia? Obrar tem a ver com agir, acção, ofício. Então, preparar para agir, para experimentar, para experienciar.
AC » Dou-lhe reacções dos manobristas que
abordam os níveis que está a expor. Um participante no Fado diz: “Isto tem que continuar,
mas é preciso uma organização”, ou seja, tem
de continuar uma prática regular, mas também
tem que existir uma organização planeada. Uma
das envolvidas no Peregrinações diz: “Temos
de fazer um teatro de Natal, é o passo que se
segue”. Aqui, não interessa qual é a estrutura
de suporte, o que tem valor é avançar para uma
acção imediata, é o quotidiano. Um outro,
habitante e mobilizador de um grupo cívico de
reflexão sobre o centro histórico, trouxe para
o Encontro um manifesto escrito a propor a
continuidade do Manobras como festival anual
no centro histórico, à imagem do Festival de
Bayreuth. Ou seja, acontecem movimentos no
terreno que podem apontar direcções nos níveis
que refere.
MM » Ainda não estou aí, mas essas reacções que descreve expandem a estrutura que
estava a apontar. A partir destes três níveis
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mínimos gera-se uma grande complexidade.
Progredir sobre isto implica estar lá.
Isto leva à minha terceira observação: o
grosso dos processos parecem-me exteriores.
Recordo aqui a experiência do arquitecto Fernando García Barros, que conheci em Sevilha, e
que está há cerca de oito anos em Cochabamba
[a segunda cidade da Bolívia]. Ele conseguiu
movimentar pessoas numa zona hiperdegradada, através de uma coisa que ele chama
espaços de cultura. Ele vive lá, naquele sítio. Faz
parte do quotidiano das pessoas, conhece-as, vai
lendo a partir dessa circunstância.
A determinada altura, o processo desencadeou contactos com a universidade local. Várias
equipas fizeram levantamentos de estudo da
população e da edificação. Não está em causa
dizer que é bom ou que é mau. Está em causa
saber como é que se inquire. Como é que se
gerem conflitualidades e recursos, como é que
se ouvem pessoas e, depois, como é que se faz a
filtragem destas recolhas.
Ele, ou talvez melhor o colectivo que se constitui num processo de sensibilização da comunidade, conseguiu assumir a recuperação de
um edifício que estava relativamente abandonado, um matadouro como um objectivo, uma
necessidade, uma resolução comunitária. O edifício teve variadíssimas fases, desde um estado
de quase ruína até ao edifício, agora, já com
algumas das características originais recuperadas. Simultaneamente, foi-se multiplicando o
tipo de práticas que ocorrem naquele espaço:
pode ser ensino, culinária, práticas artísticas,
exposição, escola de música.
A aposta num processo de renovação assente
no envolvimento das pessoas marca uma estratégia política claríssima. E a adesão das pessoas
é enorme, num contexto onde a carência é

muitíssimo maior, marcado pela sobrelotação,
pela exiguidade das condições de vida, pela colonização. Questionou-se como intervencionar,
ligado inclusivamente às questões patrimoniais,
face ao aparecimento das primeiras fúrias de
um certo capitalismo desenfreado, que traz o
caterpillar sem atender ao que existe.
No Manobras, a grande maioria dos processos está muito marcada pelo facto de se tratar
de uma acção que, globalmente, é sempre um
pouco imposta de cima para baixo. Eu vou lá,
eu não vivo lá, eu sou um estrangeiro, tenho
que vencer barreiras, conquistar as pessoas.
Objectivamente, este processo tem mais a ver
com os interesses dos oficiantes do que com os
interesses das pessoas. É como se os oficiantes
viessem numa espécie de missão de evangelização. Mas as pessoas continuam a viver em casas
complicadas; continuam a ter relações pessoais
complicadas; continuam a ter problemas de
assistência complicados; continuam a ter problemas de enquadramento de velhos complicados; continua a haver problemas de drogas
complicados. Para entrar nestes problemas, a
acção precisa de mais intimidade, precisa de ser
mais táctil, mais residente.
AC » Mas podemos falar de outro tipo de
resultados. Acções que incidiram na visibilidade, na expressão, na identidade, que actuaram ao nível da consciência que cada pessoa
tem de si na relação com a cidade, na valorização que faz da sua presença e da sua pertença,
têm reflexos noutras circunstâncias nas quais
a mesma pessoa precisa de agir sobre o modo
como habita, como educa os filhos, etc.
MM » Com certeza. Se o poder público
pegou na Casa das Brincadeiras, se o Nuno

Cardoso vai trabalhar com o Orfeão do Porto, se
a senhora da Vitória conseguiu a peça de teatro
para o Natal... Isso significa que um conjunto
de acontecimentos lançou redes. Mas isso é
uma outra coisa. Então, clarifiquemos o que é o
Manobras.
Estes três planos – organização, acontecimento e quotidiano – desencadeiam uma
estrutura altamente complicada que exige uma
medição realista das forças. A quantidade de
promessas que esta circunstância abre não
implica que existam condições de partida para
enquadrar ou responder a todas.
O Manobras é marcado pela “sonhação” porque, em boa verdade, o envolvimento passa por
outra coisa: passa pela alteração efectiva e contínua do conjunto das pessoas comprometidas.
No processo da Bolívia, a determinada altura,
há gente para tudo. Construção civil, técnicos,
informáticos, artistas captados da universidade e
que vão lá, montam escolas, prestam assistência.
Há uma participação, um envolvimento alargado
e inequívoco. Sei que são condições completamente diferentes, interessantes para reflectirmos,
mas o transporte automático não existe.
AP » Temos discutido quais os níveis do
quotidiano que foram, de facto abalados. Por
exemplo, questionámos porque é que, no final
do Manobras, a temática da toxicodependência
não foi directamente interferida. Surte que o
espaço colectivo criado não é o espaço público
que imaginámos, preenchido pela discussão de
problemas visíveis no quotidiano tal como ele
é. Mas também não é o da “sonhação” artística.
É algo intermédio. É um espaço onde pessoas
que normalmente não se cruzam se permitem
estar juntas e criar alguma coisa. De repente,
não estou a discutir se quero ou não um toxicodependente no meu rés-do-chão de casa, mas

estou a construir qualquer coisa em conjunto,
a construir compromisso, ética colectiva. Não
é, de facto, o programa da Bolívia, mas é um
espaço que parece importante reconhecer.
MM » Da experiência da Bolívia interessa
a estratégia de processo. Como aproximar pessoas e captar recursos? Como associar vários
tipos de acções, ligadas à produção, ao lúdico, à
formação, à assistência social?
O Manobras teve, como um propósito inicial, provocar um grande festival e conseguiu
dar a volta e tentar aproximar-se de um sector
da cidade que está, digamos, num estado de
conflitualidade latente, porque ele não é parque
temático, mas também não é uma zona residencial. O que foi desencadeado não é o festival
e não é, seguramente, o envolvimento directo.
Transformou-se num espaço potencial que permitiu, eventualmente, caracterizar um pouco
condições do problema a resolver ali.
E passemos à quarta observação: parece que
não há futuração. O tipo de acção é muito recordatório, nostálgico, tendo feito disso uma espécie de ponte para aproximação às pessoas. Terá
tido a sua eficácia, mas falta alguma sustentabilidade sob o ponto de vista da evolução.
E isto leva a uma quinta observação, que se
liga então com a renovação do tecido social e
do tecido produtivo que é preciso fazer. Esta é
uma questão fundamental de sobrevivência e de
fixação de pessoas lá dentro. A zona histórica da
baixa portuense, objectivamente, está despovoada, tem muita densificação edificada, mas
tem pouca densidade social, pouca densidade
humana. Está velha. É preciso levar gente nova e
é preciso levar actividades novas, é preciso abrir
outro tipo de comércio, é preciso abrir outro tipo
de actividades. E não é despiciente saber que há

uma invasão de turistas, já que esta é condição
privilegiada para captar e fixar algumas estratégias de produção e de comercialização.
Sexta e decisiva observação: como é que se
envolvem as instituições? É que elas formam
gente, e está em causa no balanço do Manobras,
em grande parte, a qualidade dos nossos oficiantes. E os nossos oficiantes, na minha opinião,
estão muito aquém daquilo que são, digamos, as
necessidades do dia-a-dia. Não estão à altura do
desafio que a condição portuguesa, hoje, coloca.
Como se abordam estas instituições? Para
já, é preciso captar aqui: sensibilizar localmente
para estratégias de projecto, para estratégias de
pensar, para modos de identificar problemas.
Vi, por exemplo, no trabalho da Luz Valderrama, um questionamento do doméstico todo
construído a partir de matéria aparentemente
etérea, mas que dá pulos gigantescos sobre o
que pode ser o doméstico, as suas qualidades
ambientais, as qualidades do espaço. Um jarro
de flores, o embelezamento de uma janela,
o aproveitamento de uma zona para cultivar
umas couves são coisas que nos parecem disparatadas, mas, no fundo, traduzem determinados usos, iniciativas, rastos das pessoas na
ocupação dos edifícios.
O trabalho que neste momento procuro
desenvolver, nomeadamente com os alunos,
é um processo para reconhecer, compreender
problemas no âmbito da organização, experienciação, uso do espaço despertando simultaneamente estratégias de projecto da sua (re)
qualificação. Envolve pensar, envolve juntar,
reconhecer um conjunto de recursos e persistir
na persecução de um objectivo.
MM, entrevistado por AC e AP
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VISITA
GUIADA AO
MANOBRATÓRIO

PRÓLOGO

Em período de balanço, começa a ser insistente, nas conversas e reflexões, o poder que
os afectos tomaram no processo do Manobras. Pressentimos, hoje, que evoluíram relações algo invulgares – entre pessoas, espaços,
dimensões, universos – e que esta será uma das
suas produções mais fortes e também uma das
menos explanáveis, escrutináveis ou comprováveis. E isto não parece diminuí-las. Antes pelo
contrário.
No momento de contribuir para a edição
escrita, inquieta-nos aquela insistência e a sua
difícil convivência com o exercício de análise
crítica e estrutural do Manobras que se impõe.
O desafio dirigido de escrever como cidadãos
que experienciaram o Manobras – ao qual este
texto procura responder – surgiu como uma
oportunidade para ensaiar uma outra voz, em
sintonia com essa dimensão subjectiva que
sobressai. Para a exercermos, a mecânica não
podia ser a mesma.
Escolhemos o diálogo, o manuscrito e a itinerância para ir lançando contexto e discurso
em simultâneo, sem estrutura global prévia, e
registando todas as deambulações: as do discurso, as do tempo e as do espaço, procurando
condições ajustadas para o exercício.
Não livres de bagagens, fomos lendo manobras, traçando em folha aparentemente branca,
simultaneamente chão, névoa, horizonte e
caminho.
DIÁLOGO
5 Jan 2012, 11:00, Grupo Musical de Miragaia
Memória de jogos de ping-pong, pataniscas, exposição, levantamento, conflito, descoberta, oficina, compromisso...
Esperança de encontro, conciliação, prospecção, fruição, formação,
produção, compromisso...

JB: Relações: Quais são as qualidades das
relações que espevitámos? O que é então o
espaço de relação que tentámos recortar?
E como é que ele se manifestou, portou, provou, em cada uma das circunstâncias em que
foi procurado?
VM: Diria que: o espaço de relação que resultou não foi exactamente o que planeámos, esperámos. Resultou um espaço imprevisto. Ainda
assim, parecem existir algumas qualidades
comuns aos espaços criados pelas várias acções.
Não sendo planeado, e não sei bem porquê,
foram conduzindo numa direcção/tom comum.
JB: Então, “imprevisto” parece ser a primeira
qualidade que une a coisa. Nunca tínhamos
usado a palavra – pelo menos não me lembro –
mas parece agora que faz sentido.
No início, dizíamos que queríamos retirar temporariamente os vários intervenientes do seu
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lugar habitual, para que se encontrassem numa
espécie de vazio “entre” entes.
Agora, e isso não foi, de facto, planeado, diria
que esse espaço “entre” se definiu muito no
plano das emoções. Corrijo: leio isto nas pessoas que mais foram debatendo esta coisa do
Manobras, e em muitos projectos, mas não
posso generalizar a todas as pessoas e relações.
Paisagem sonora múltipla – tecno-etno + série inglesa + Jennifer
Lopez – incentiva itinerância.
… 12:00, Largo da Praia …
Memória de O Baile, Rusga de São João, Jogo de Futebol e da Glória, São Pedro, traição, benevolência, ira, controlo.
Esperança de partilha, acolhimento, festa, socorro, organização.

VM: Sim, incitámos todos os actores a saírem
do seu espaço circunscrito e a darem um passo
para um espaço de cruzamento e confronto entre
estes diferentes “actores da cidade”. Mas tinha
imaginado esse espaço no mesmo plano da discussão pública da cidade, isto é, algo com a forma
das problemáticas que é habitual ver emergir
– propriedade, direitos, o que é visível, legalidade,
fronteiras...
O espaço que resultou, não o vejo exactamente
aqui, ou melhor, não o vejo aqui. É um espaço,
antes de mais, carregado pelos laços de afecto,
mas sem estar no plano do íntimo, do familiar.
É aqui que é imprevisto para mim. É também
inaugural de um certo tipo de liberdade. Estabelecem-se relações de compromisso, há éticas, há
desilusões, há expectativas, há trocas. Mas aquelas éticas não são exactamente as mesmas que
regem a vida corrente – na profissão, no circuito
habitual de amigos, na escola... São éticas que
permitem reunir pessoas a produzir algo em conjunto, pessoas com escolhas e modelos de vida
distantes, não complanares ou até conflituantes.
Será aquela ética circunstancial, negociada neste
e para este contexto?
Ao dizer circunstancial não lhe quero retirar
nenhuma força. Esta circunstância é a que permite estar presente um pouco mais como pessoa,
um pouco mais fora dos “quadros de socialização” que habitualmente cingem os movimentos
da pessoa.
E este espaço, que tento descrever, foi aberto entre
desconhecidos e vários. Isto eu não conhecia.
JB: Assim dito, sugere-me descrevê-lo como
um espaço sem agenda, ou apto a criar a sua
própria agenda. Mas:
1. Sabemos que não é assim. Todos trazem uma
agenda para o espaço, muitos nos servimos
dele para cumprir agendas próprias (muitos ou
todos? e não fará isso parte?).
2. Parece que a coisa é bem sucedida quando
há conciliação de agendas, ou melhor, quando o
trabalho em curso vai revendo e acrescentando
nas linhas dos planos de partida. Mas parece,
de facto, essencial uma predisposição para essa
conciliação e revisão.
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3. O próprio Manobras, enquanto proposta e
organização, teve/tem a sua agenda. E recordo
como foi difícil conciliá-la em processos incertos, que pediam tempo para aquela negociação.
Recordo aqui vagamente o Giorgio Agamben
e o Sabbath, apenas como disparo da memória
para a conversa, e peço que me dispenses de
qualquer rigor, coerência ou comparação com
o pensamento do filósofo. O dia do descanço
pode ser imagem de um espaço/tempo essencial de contemplação, no qual a regra de base
é não ter metas a cumprir, e ainda assim ser,
estar, produzir. O espaço que tentámos definir
tem algo disto, à mistura com muitas segundas,
terças, quartas-feiras...
VM: Espaço imprevisto e do imprevisto. Este
imprevisto implica/exige produção. Não basta
“estar”, no sentido em que tem que haver um
esforço – acho que é esforço, luta – para romper com o estar instintivo que repete os nossos
comportamentos e ideias já apreendidos.
Ainda assim, como dizes, é preciso
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contemplação, vaguidão, ausência de destino
final à vista. É essencial para que este espaço
seja de outro tipo.
É um modo de estar altamente emotivo e, estranhamente, não instintivo. É possível? É difícil
expôr todas estas contradições...
Somos instinto, agenda, e não é possível, nem
interessa, anular essas dimensões. Este espaço
de negociação aberto simultaneamente baliza e
abala instintos e agendas.
No outro dia, falámos de como o Manobras não
tinha actuado efectivamente nas condições de
vida concretas do quotidiano de quem habita o
Centro Histórico. Não diminuindo em nada a
importância desse plano de acção, pergunto se
este outro que, afinal, emergiu, também não é
importante, produtivo.
E se o é, ou se o queremos em alguns momentos,
será que conseguimos agora compreender quais
são as condições necessárias para o acalentar,
uma vez que, não sendo exactamente o que desenhámos, foi o espaço comum onde mais intervenientes optaram por se posicionar?

JB: Estou muito tentado a discordar da parte
do esforço. Então formulado como “tem que
haver esforço”... Retrospectivamente, é evidente
que existiu esforço, e muito. Mas assumir essa
condição como necessária para definir este
espaço, hum... As circunstâncias, o espaço e o
que se lá passa, muito provavelmente dão em
luta, isso sim.
Tento também rever a ideia do “sem metas”
ou, como disseste, “ausência de destino final à
vista”: acho a tua expressão mais feliz. Porque,
de facto, a contemplação não é aqui tida como
uma atitude romântica, nostálgica, inerte, mas
sim como um estado de especial curiosidade,
observação atenta, prospecção livre, que é muito
dedicada ao real e que extrai dele nova lucidez.
E, subitamente, não há aqui vaguidão nenhuma.
E a produção pode ser só esta progressão da lucidez. E depois vem a segunda, vem a terça-feira,
que dão expressão prática a isto.
Possivelmente, quando dissemos que este
espaço é emotivo, quisemos dizer que é necessária uma relativização daquilo que é mais

artificial nos entes e, assim, regressar a um
estado mais disponível como ponto de partida.
E, aqui, por favor explica-me porque é que não
é instintivo. E, já agora, intuitivo. Porque eu,
intuitivamente, diria que sim, embora acrescente que, naquele estado de contemplação que
tentei descrever, todos os recursos disponíveis
são subitamente chamados à liça.
Cansaço e fome aconselham nova itinerância.
… 16:30, Adega São Nicolau …
Memória de memória.
Esperança de identidade, prosperidade, afirmação, prazer, viagem,
reconciliação, invenção.

VM: Descreves esta contemplação inquieta e
curiosa, atenta e sensível ao exterior.
Era importante a tua descrição, porque o que
queria, ao referir “esforço”, era sublinhar esse
estado de alerta e de congeminação, para que
não se confundisse com a tal inércia.
Ainda assim, há algo que ainda persiste de
“esforço”.
O estado de contemplação que descreves
construiu-se no Manobras, certamente entre

cada um e o mundo, mas também entre vários,
diferentes. Esse estado parece mais raro quando
partilhado. E agora parece-me que, mais do
que não ser possível anular diferentes agendas,
é necessário que existam diferentes agendas,
construções, visões. Embora não abordadas
directamente, estas diferenças agitaram subterraneamente o plano visível de cooperação
que cada grupo foi construindo. Provavelmente
alimentavam a produção (artística na maioria
dos casos) com uma estranheza e inquietação
sem a qual ela seria possivelmente banal, caso
as profundezas fossem mais homogéneas e sintonizadas.
Assim, reunir e produzir com diferentes de
muitos quadrantes é um estratagema para
despoletar imprevisibilidade, para expandir as
formas, expressões, significados, ideias que
podemos assumir.
E o que acho é que não se chega aqui de forma
natural. É necessária, à partida, uma atitude
algo combativa, difícil, por vezes dolorosa, e por
isso alguma réstia de esforço.

O que impele são a procura dos afectos e da
lucidez a que se chega.
Vejo o instinto a empurrar para a preguiça, o
conforto, viciação de comportamentos entranhados que, apesar de construídos, já nos são
naturais. É esse “instinto” que vejo como necessário combater e caminhar sobre, para chegar
a uma imprevisibilidade de algum modo escolhida, fabricada.
JB: Reunir e produzir com diferentes é
um estratagema para despoletar imprevisibilidade, mas é também exercício vazio em
si, e com francas hipóteses de falhanço, se
o que queremos é encontrar caminho nessa
imprevisibilidade. Há, de facto, um pressuposto nisto: entender, colectivamente, que
este espaço é condição para a plenitude da
pessoa, do colectivo, da cidade e da sua capacidade para criar. E, destas uma: ou o entendemos a partir do experimentar enquanto
humanos e colectivo de humanos, ou o
entendemos a partir de uma constelação de
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estrelas-palavras-chave-teorias-profecias, entre
as quais se podem contar profundíssimos estudos de 800 páginas provando que as comunidades que detém e praticam este tipo de espaço
são mais prósperas, criativas, evoluídas, felizes... E, garanto-te, um qualquer estudo pode
provar isso ainda que seja uma bela mentira. Eu
optaria pela experiência.
EPÍLOGO

Nos pressupostos iniciais do Manobras no
Porto esteve a constatação de uma cidade algo
entrincheirada, carente de encontro e de prática
colectiva como nutrientes da sua efervescência
e fertilidade. Ele propôs-se então a ultrapassar
fronteiras e a promover condições para aquela
prática. Ao tornar-se acção, ou seja, perante o
impacto das suas circunstâncias reais, o projecto colocou à prova a elasticidade das suas
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definições iniciais e, no fundo, as suas qualidades. Este processo de ajuste traz dados relevantes agora: detalhes de encaixe entre energias,
actores, tempos, condições da matéria/território
e, finalmente, um estado de expectativa e desenlace, onde a pertinência da acção é colocada à
prova.
Em primeiro lugar, sugere-se agora que é
mais operativo ler as fronteiras não como separações formais, distâncias entre classes, estatutos ou epítetos, mas antes enquanto atributos
mais subtis e entranhados no território.
A fronteira física é menos a freguesia e mais
a casa, a esquina, a escada, o muro, o pátio.
A fronteira do comportamento é menos a
sua especificidade e mais a sua inércia.
A fronteira da competência é menos o seu
grau e mais a sua estanquicidade.
Em segundo lugar, podemos testemunhar
efeitos daquela prática colectiva e constatar

que, de facto, ela é produtiva: produziram-se
conhecimentos, artefactos; abriram-se espaços;
foram criadas novas redes e circunstâncias de
produção. Mas também foram libertadas energias, promovidas ligações e inter-reconhecimentos, criadas expectativas. Ou seja, para além
dos resultados práticos directos e tangíveis,
sobressaem subjectividades e percepções que se
insinuam como determinantes na definição das
condições desta prática colectiva. Também aqui
se produz.
Neste momento de desenlace, no qual o
carácter excepcional do momento Manobras é
questionado insistentemente pela expectativa de
continuidade daquilo que libertou, uns e outros
tipos de incidência terão que ser ponderados, ao
tentar enquadrar este abalo temporário como
etapa de um percurso mais longo e consequente.
E é possível, a partir daqui, afinar estratégia,
definir política.

DO QUOTIDIANO
A LABORATÓRIO COLECTIVO
DE QUOTIDIANOS

Se ambicionámos e planeámos actualizar
quotidianos e espaço público de debate a partir do contexto do centro histórico, e se agora
lemos que o espaço de acção resultante se desvia imprevistamente da configuração imaginada, perguntamos então:
Como transforma o quotidiano? Qual é a
dimensão colectiva e pública que assume?
Persistência no quotidiano » Na escala de
tempo de cidade, na qual se podem reconhecer os seus ritmos quotidianos em traços mais
largos, o Manobras não deixa de se apresentar como evento efémero, não obstante a sua
insistência em práticas continuadas ao longo
dos dois anos. Durante o período oficinal, nos

dois ciclos, pessoas, grupos, instituições, alteraram de modo persistente calendários, circuitos,
encontros, práticas. Ainda assim, uma vez findo
o programa e a sua estrutura de recursos, não
lemos que o panorama daquelas acções se tenha
enraizado de forma alargada e densa como
novos quotidianos. O que lemos são sinais de
desvio das rotinas previamente instaladas, dispersos pelo espectro de intervenientes, inconstantes no tempo e na intensidade. Isto é, não se
criaram novas rotinas mas sim linhas de desvio.
Os sinais chegam das várias frentes, tanto
de dentro como em contaminação com a acção
Manobras: cidadãos, governação, instituições
locais e da cidade, proponentes de projectos.
Não podendo, e não querendo, fazer prova,
detectamos a formação de grupos de intervenção cívica; cruzamentos esporádicos ou colaborações entre cidadãos, associações, artistas,
investigadores; contaminações de linguagens;

compromissos entre promotor e intervenientes... Estes sinais de alterações nem sempre
são condizentes com o espírito proposto: há
também derivações, fórmulas, oportunismos,
recriações.
Constata-se que o desafio colocado revelou
capacidade de operar no quotidiano do centro
histórico – identificando-lhe recursos, interpelando-o, abrindo-lhe possibilidades – capacidade essa que tem valor próprio, mesmo que as
acções não permaneçam, elas mesmas, como
quotidiano reformulado.
Uma reactivação dos jogos de futebol na
rua, construção de espaços-brinquedo a partir
da reciclagem de materiais correntes, ocupação aberta de ruínas de proprietários privados,
colecção sistemática da paisagem sonora, concretização de uma peça de teatro colectiva e a
reivindicação do reconhecimento desse grupo
de teatro comunitário... A instantaneidade que
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podemos ler em cada acção visível não apaga a
sua capacidade para concretizar ensaios reais,
vivências efectivas, memórias, aprendizagens,
rasgos de outros futuros possíveis, reflexos.
Poderá então um espaço de manobras ser
laboratório de invenção de quotidianos, em que
estes são testados, sujeitos à condição de erro, à
fragilidade e à ilegibilidade característica do que
é ensaio? E não deveríamos então preservar a
especificidade deste laboratório, relegando para
um outro plano a derivação para acções regulares de reprodução? E não deveríamos acalentar
a persistência deste espaço na cidade? Laboratório quotidiano de invenção de quotidianos?
Subsistência no quotidiano » Quotidiano:
compatibilidade com os recursos disponíveis
e tangíveis e, por isso eventualmente acção
em contexto de alguma escassez; regularidade
das acções; proximidade física e afectiva dos
actores, espaços, objectos. Laboratório: ambição de melhoramento do contexto; disponibilidade para recombinar os dados e os recursos
daquele quotidiano; abertura a variáveis novas
e estranhas; espaço finito de dados e infinito
de possibilidades.
O laboratório, para se manter como tal,
necessita de criar uma margem – predisposição, tempo, espaço, meios, erro – face às
exigências de sobrevivência e de ordem do quotidiano. Dispor de tal margem é, de facto, um
risco, perante um quotidiano implacável que,
cada vez mais, urge resolver, organizar, sustentar. Mas a experiência do Manobras indica que o
risco ponderado compensa, em saltos repentinos e em direcções imprevistas, impossíveis
de obter em persecuções lineares, seguras,
com resultados definidos. A maior dificuldade
parece estar em esclarecer quais são as condições mais favoráveis para gerar laboratório, e
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em angariar motivação e oficiantes capazes de
nele efectivamente operarem.
Colectivo no quotidiano » O Manobras
definiu-se como espaço de todos e aberto a
todos. No fundo, espaço público de cidade.
A eleição de um lugar de actuação – o centro
histórico – e a predominância de líderes de
acções – artistas, investigadores, activistas –
mais ou menos externos a este lugar, desafiou
desde logo o encontro directo entre estes desconhecidos. Foi uma proposta, um convite e uma
das regras de lançamento do jogo.
Da experiência retira-se e reconhece-se o
potencial deste desconhecimento mútuo dos
actores, pois ele fomenta a imprevisibilidade e
a mudança. À ideia de um espaço prático de trabalho aberto a todos, acrescenta-se agora a pertinência de procurar activamente estratégias para
que a pluralidade se expanda e renove.
Por outro lado, parece aqui determinante o
facto de o território ter sido eleito como matéria,
já que esta opção tem reflexos no entendimento
daquilo que é o colectivo. Todos são, mesmo
que temporariamente, pertença desse território. Todos são simultaneamente observadores
e observados, e portanto membros de igual
direito na negociação de papéis e de um regime
justo de troca.
Estamos perante um espaço/tempo/modo
feito de instantes, em luta com a inércia e a exigência da rotina, em estado colectivo transitório
e movediço. Não são de espantar então os maiores dilemas deste momento de desenlace do
Manobras: a sua continuidade e a dificuldade
em concretizar o seu retorno. Faltará:
» Actualizar o recorte deste espaço e a sua
missão.
» Encontrar forma de permitir o inter-reconhecimento de colectivos e redes em movimento,

compostos por quem quer efectivamente aí cruzar-se, estar, investir.
» Trabalhar instrumentos mais precisos para
agir, ler e partilhar neste contexto.
» Trabalhar em interligação com outros
modos/espaços dedicados a acalentar, pragmatizar e perenizar descobertas.
A partir do que foi, para onde se pode dirigir
o Manobras?
Laboratório colectivo de quotidianos »

Prospecção do quotidiano no espaço imprevisto
que há entre agentes, afectos, lugares, éticas,
realidades.
» Opera com a paisagem corrente da cidade,
com os quotidianos, com a circunstância próxima onde está presente.
» Descola de configurações pré-existentes,
estanques e reconhecíveis.
» Motiva-se na observação atenta e prospecção
livre, sem concretização final à vista.
» Estabelece novos afectos algures entre a personagem e a intimidade.
» Compromete naturezas distintas ou até conflituantes numa ética circunstancial.
» Lê recursos e forças (finitos) no território
onde actua e do qual faz parte.
» Intui novas possibilidades a partir da recombinação desses recursos e forças (infinito).
» Alterna entre contemplador-curioso de pretextos, e artífice-engenhoso de propostas.
» Estabelece uma relação de compromisso
com o espaço da subsistência.
» Reverte em transformações nas estruturas
internas e de relação.
» Lega-se em organizações/infra-estruturas/
marcas externos/visíveis/físicos, renovando-se
num espaço mais alargado.
Tem dias.

JB, VM
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COMO
CONJUGAR
O VERBO
“MANOBRAR”
EM VOZ ALTA
E EM VOZES
VÁRIAS?
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Como dizer aos outros – que não sabemos quem são mas que queremos conhecer e
convocar, talvez provocar – que qualquer coisa
se prepara, que qualquer coisa de diverso se
estrutura e que, simultânea e irrevogavelmente,
não se sabe bem o que é porque não se pode
saber, no início, o que será algo sobre o qual a
única coisa que sabemos é que será composto
em processo, adquirido em confrontação com
os outros, construído em diferentes tempos,
colectivamente.
Como fazê-lo vencendo o cepticismo que
sempre assiste os novos anúncios de novas
intenções? Como chegar ao outro deixando
claro que isto é algo que dele precisa porque é
algo de distinto de tudo o resto – bom, mau e
mais ou menos – que ele antes ouviu dizer que
dele precisava?
Como falar do Manobras, em voz alta e em
vozes várias, antes de sabermos que Manobras
seria o nome da coisa e, sim, antes de sabermos
que coisa é esta, que coisa poderia ser esta?
Como construir uma identidade que seja
seguramente uma marca, mas que a exceda,

significando uma ideia de conteúdo e de acção
que pudesse contaminar quem a ouvisse,
a lesse, a visse. Como invocar uma palavra
quando a palavra ainda não existe?
Como ser emissor de uma conversa necessariamente longa, rugosa? Como construir
e revelar uma mensagem necessariamente
compósita, quase sempre preliminar, sempre
aberta? Como interpelar o receptor – necessariamente desconfiado, tantas vezes saturado –
com uma ideia da qual ele possa ser também
emissor, com uma mensagem que ele queira,
saiba e deseje também compor e decompor?
Como chegar ao outro com verdade, ambição
e humildade, convocando e integrando neste
processo aqueles que interpretam, traduzem e
relevam a espuma dos dias e o que dela liga o
ontem, o hoje e o amanhã: os jornalistas?
Não sabíamos, não sabemos e não saberemos como. Sabíamos, sabemos e saberemos o
que não queríamos dizer porque não era verdade, porque se verdade fosse não havia necessidade de fazer agora diferente.
Acreditámos, acreditamos e acreditaremos

que merecia fé a ideia de olhar para o centro
histórico para ver este território e as suas gentes
e ouvir as ideias que por lá passam. Ou aquelas que por lá não passavam ainda mas que aí
podiam ter morada e palco convenientes. Queríamos e críamos que fazia falta este encontro.
E não descansamos enquanto os outros não
passaram a ser também nós e a querer e a crer
o mesmo.
Pedimos assim, também aos jornalistas
– que por todos nós são ouvidos – que nos
ouvissem para que pudéssemos juntos escutar
quem interessa: quem habita, trabalha, passa,
pensa e deseja – e até quem rejeita – o centro histórico do Porto como um património
colectivo em que o material é um realmente
magnífico ponto de partida que nunca pode ser
completo sem o seu ponto de chegada: a imaterialidade que habita as emoções, recordações e
ambições que o perpassam.
Pedimos que acreditassem em nós para que
as pessoas que os lêem, ouvem e vêem a eles
jornalistas, o pudessem acreditar também. Para
que, emprestando a sua voz, pudéssemos pedir
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a todos – quem lê e quem é lido – que o acreditassem ainda e mais.
Propusemo-nos contar, revelar e confrontar
verdades e ilusões, realidades e transformações,
interpelações e perplexidades sabendo que nós
– e quem aceitasse a convocatória contínua que
as Manobras quiseram e, cremos, souberam
ser – manobrássemos ficasse escrito na pedra.
Para bem e para o mal assim ficou, escrito
na pedra que é o arquivo das centenas de notícias que os jornalistas decidiram dedicar ao
Manobras e às Manobras. Para bem e para o
mal será também esta pedra – e as memórias,
ambições e exigências de cada um de nós, de
todos nós – a julgar o que, todos, fizemos.
Propusemo-nos fazer algo pelo “Porto Imaterial”1 a partir de um “Projecto que parte das pessoas” 2. Produzimos “Uma convocação à cidade
para dar substância e vida ao património da zona
histórica”,3 admitindo que “O que, ao certo, vai
acontecer é que ainda não se sabe – e a ideia é
mesmo essa”.4 Anunciámos que havia “Dois
Milhões de Euros para animar a Zona Histórica”; 5
e que “O horizonte do programa é muito vasto,
muito complexo e difícil de explicar”.6
Estávamos “À procura de projectos de cultura
e inovação no Porto” 7 e deixámos claro que “Esta
iniciativa não será nem ideologicamente de vanguarda nem tradicional”,8 como claro deixámos
que “O Objectivo não é criar uma sucessão de
eventos, mas conseguir uma espécie de osmose entre
públicos e criadores.” 9
Colocámos uma questão matricial: “Que
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Porto é este?” 10 para que soubessem que as
“Manobras no Porto desafiam cidadãos” 11 e que
haveria “Manobras para renovar a cidade velha.” 12
Fomos complicados: “Podemos dizer que
o projecto ‘Manobras no Porto’ visa pôr toda a
cidade a trabalhar em rede e a dinamizar o centro
histórico. Não é mentira, mas também não explica
muito: a ideia de revitalizar toda uma cidade é
demasiado complexa.” 13 Fomos metafóricos também, muitas vezes descomplicando, por vezes
complicando ainda mais: “São termos portuários que dão forma ao projecto: há as âncoras, os
contentores e os canais.” 14 Mas fomos, também,
inequívocos: “O que importa, mais do que a animação pontual ou a riqueza artística, é o próprio
processo”,15 pois “É mais fácil dizer o que o Manobras no Porto não é.” 16
Sabíamos, ainda assim, parte do que é:
“Manobras no Porto: centenas de eventos invadem
as ruas do centro da cidade, agitando o quotidiano
de quem passa e participa.” 17 Sabíamos que tinha
camadas distintas: “O Manobras em quatro
momentos: quotidiano transformado, celebração,
contemplação e ciclos”;18 e não sabíamos ainda,
mas ficamos a saber (e a acreditar ainda mais)
que “Todas as cidades vão querer ter manobras
como estas.” 19
Nunca tivemos a ambição de querer tudo
saber nem de tudo controlar: “A Iniciativa pretende dar aos habitantes, turistas e instituições da
cidade as ferramentas para melhorar o Porto” 20
e desejámos arduamente a surpresa: “Se vive
no Porto, não se espante se encontrar o senhor da

mercearia num cartaz numa qualquer rua da
cidade”;21 e os cruzamentos: “No centro histórico,
cruzam-se ritmos populares e urbanos.” 22
Ambicionamos ajudar a construir uma
“Cidade Pessoal”,23 e próxima: “‘Manobras no
Porto’ aproxima invicta dos cidadãos.” 24 O que
significa, percebemos, que “Esta é a cidade que o
Porto quer.” 25 Por isso ouvimos perguntar, com
emoção, “Porque é que isto não existe sempre?” 26
e assim pudemos defender que o “Manobras
supera expectativas e já prepara 2012.” 27 ao sentirmos que o processo “Não foi efémero, não passou
ao lado da cidade” 28.
Dito e feito, ano novo, vida nova e o “Porto
Volta a ‘Manobrar’” 29 em três tempos: “’Fainar’,
‘Laurear’ e ‘Cismar’ são os três verbos que marcam
a acção do ‘Manobras 2012’.” 30 E com o mesmo
apelo: “Tem uma ideia para o centro histórico?
Mostre-a ao Manobras.” 31
Abrimos uma caixa de Pandora mas soubemo-la guardar no fundo do mar: “Manobras
de 2012 querem ser descobertas daqui a 100 anos” 32,
ainda que tenhamos descoberto que, apesar
de nós, “As Memórias dos portuenses não vão ao
fundo” 33 uma vez que “A barca não afunda porque a memória não tem peso”.34
Nessa caixa entraram muitas ideias e pessoas: “O Porto a fervilhar: durante os próximos dez
dias, o centro histórico vai abanar.” 35 que por aqui
andaram meses e meses: “Em manobras, pode
dizer-se, já o Porto anda há muito tempo”; 36 a fazer
sempre a mesma pergunta: “Que cidade e que pessoas são estas?” 37 e erguendo um palco infinito no

tamanho e no conteúdo: “Nos próximos dez dias,
o centro histórico do Porto é um palco onde todos são
actores.” 38
Percebemos – perceberam – todos melhor
o que por aqui andámos a fazer: “Para perceber
o Manobras não há como calcorrear as ruas do centro histórico. Feito de envolvências várias, ao longo
de meses, o Manobras é uma forma de dar um
novo sabor à cidade.” 39
Descobrimos, nós e os outros, os outros que
passaram a ser nós, “O que muda? Mudamos
nós e a paisagem enquanto fazemos o percurso.” 40
Testemunhamo-lo e refixámo-lo aqui.
Todos fizemos tudo isto que aqui se diz. Todos
fizemos mais do que aqui se diz. E todos fizemos
ainda menos do que aqui se prometeu e verificou
porque para a realidade ser algo não basta acontecer. É preciso sentir muito e muitas vezes para
algo ficar em nós como visível. É preciso ainda
mais para algo ficar na cidade como invisível.
Dissemos e dizemos o que aqui se repete
pois há um dever que nos assiste e do qual
nunca nos esquecemos: o de tentar dizer o que
achamos que fizemos, o de tentar fazer o que
achamos que sentimos. Nós e os outros, nós
com os outros. Nós, Outros.

1. Metro Porto, Raquel Madureira,
1.2.2011

26, 27, 28. Jornal de Notícias, José
Miguel Gaspar, 3.10.2012

2. Porto 24, Ana Isabel Pereira,
2.2.2011

29. Canal Superior, Sara Marques
Moreira, 18.5.2012

3. Público, Jorge Marmelo, 3.2.2011

30. Porto Canal, 18.5.2012

4. Público, Jorge Marmelo, 3.2.2011

31. Porto 24, 20.6.2012

5, 6. Jornal de Notícias, Marta Neves,
3.2.2011

32. Canal Superior, Sara Marques
Moreira, 19.9.2012

7. TSF; 4.2.2011

33. Destak, 9.10.2012

8, 9. Expresso; Valdemar Cruz,
5.2.2011

34. Porto 24, David Pontes,
12.10.2012

10. Metro, Raquel Madureira,
22.6.2011

35, 36. Visão, Joana Fillol, 27.9.2012

11. Grande Porto, Pedro Sales Dias,
24.6.2011
12, 13, 14, 15. Jornal de Notícias, Pedro
Olavo Simões, 14.7.2011
16. Grande Porto, 15.7.2011

37. Sábado, 27.9.2012
38. Sol, João Pedro Barros, 28.9.2012
39. Expresso, 29.9.2012
40. Público, Sara Dias de Oliveira,
28.9.2012

17. Time Out Porto, 1.9.2011
18, 19. Time Out Porto, Sérgio
Gomes da Costa, 1.9.2011
20. JPN, 6.9.2011
21. Destak, Filipa Estrela, 12.9.2011
22. Porto 24, 22.9.2011
23, 24, 25. Metro, Raquel Madureira,
27.9.2011

Entre nós e as palavras, os emparedados
e entre nós e as palavras, o nosso dever falar
Mário Cesariny,
“you are welcome to elsinore”

LMT
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A criatividade como Materialização da vida
nas economias alternativas
Utilizada em todas as receitas, das mais New Age
às mais de negócio como ingrediente mágico,
a criatividade já não é monopólio dos artistas!
Na sociedade do espectáculo e das redes,
todos os actores são criativos na forma de exibição
pública deles mesmos, do seu marketing pessoal.
Num mundo plano onde tudo é equivalente,
onde ‘une paire de bottes vaut Shakespeare’,
ser criativo é efectivamente uma nova injunção.
“Cada vez que te ligas ao Facebook,
trabalhas para Mr Zukerberg.”
Marten Spangberg
»»
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Como reencontrar sentido?
Criando condições para acolher o obscuro,
o não previsível, a antiprodução.
Tornar visíveis as tensões entre o espaço vencido,
o sítio de onde vens e o próprio Sistema Mundo.
Transportar novos tipos de informação
para gerações futuras.
Parar tudo.
»»
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Partindo de um ponto de reflexão
de Ben Kinmont num dos seus projectos:
‘A materialização da vida nas economias
alternativas’ apresenta uma ideia na qual a arte
conceptual não será tanto a desmaterialização
do objecto, mas a materialização da vida.
Nas economias alternativas tentamos criar
formatos de colaborações entre cidadãos
que questionam os diferentes tipos de trocas.
No mundo onde vivemos é preciso aprender
a mudar entre vários tipos de economias.
Para sermos capazes de fazer várias operações
ao mesmo tempo sem pensar analiticamente,
temos apenas de continuar a manobrar.
Estamos a criar micromudanças críticas:
durante estes projectos, ao manobrarmos,
surgem encontros, desafios, riscos, surpresas,
frustrações...
Estamos a tentar construir, em conjunto,
uma democracia prática e crítica.
»»

É impossível? Óptimo!
MB
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THERE ARE
ELEPHANTS
IN THE ROOM

Há tanto ainda por desbravar, reconhecer,
acolher: o Manobras acabou por se consumar
numa espécie de euforia prismática e primordial, de uma espontaneidade autocontemplativa algo ingénua, tacteante, de sede de verdade
colectiva estilhaçada por via da mediação e
da trans-acção. Ora, essa verdade é simultaneamente a utopia dos cidadãos (desejada,
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desejável), e a perplexidade da sua própria
nudez, incómoda, constrangida ou insuportável
por entre fricção estatutária e ablação narrativa.
O que somos quando somos convidados a
comunicar-nos? De que abdicamos perante a
nossa própria idealização? Como mantemos a
integridade da nossa confissão por entre a sua
própria encenação?

Como mecanismo de ficcionamento do quotidiano, a encenação reforça a manutenção incólume desse mesmo quotidiano. Ou seja, corre
o risco de dele se descolar, ao ponto de a ele já
não reportar.
»»
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Num mundo ideal não haveria gente desta.
Num mundo ideal haveria respeitinho. Num
mundo ideal todos nos conheceríamos e ajudaríamos e celebraríamos e assim nos regeneraríamos. Cidades sujas, atravessadas por gente
suspeita (nós mesmos), gente que suspeita (nós
mesmos), que se vigia e se julga e se opina e
se ignora e se exclui. Nós mesmos. Dependência mútua, dissimulada, culpada, remordida,
feita teatro de virtude, teatro que tacitamente
se aceita substituir-se à crueza das coisas,
ornamentando-a, complicando-a, dificultando-a, neutralizando-a. Buracos negros de sentido,
vetando o sentido do que os rodeia. Humildade,
rubor, diáspora enraizada, dócil, resignada.
É assim, pronto.
»»
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A primeira condição da metrópole é a emancipação do corpo. Expressão, mutação, autodeterminação, prazer, exibição, camuflagem,
anonimato: a metrópole viabiliza a reconciliação
contínua da descontinuidade, incentivando em
simultâneo a fertilidade dessa mesma descontinuidade. Somos todos mais do que a "vidinha",
temos definitivamente de o ser: a grandeza do
indivíduo pressupõe a dúvida sobre si mesmo,
o restante é ausência de vontade de crescer.

Um anjo japonês chega via Londres,
protagonista improvável, protagonista do
improvável: canta o Fado não-patrimoniado,
interpreta, entrevista, desenha, abraça, consola
a nossa vontade não-confessada de exotismo.
Adere a tudo, sem reserva nem condição.
Time out, out of time: parte ele mesmo etéreo,
inconsolável, transformado, exilado da cidade
que o seduziu e embalou, nec plus ultra de um
"outro" nunca inteiramente decifrável, porque o
"outro" nunca o é.
»»

260

261

262

263

E no entanto a cidade tarda a incluir os seus.
Lojas de imigrantes, tribos incomunicantes,
profissões nocturnas, erotização enxovalhada,
compulsões químicas e o culto tácito do discurso circular e da mediania como mecanismo
potente de paralisia da acção. O lar como prisão,
ainda, e a chamada de valor acrescentado da
astróloga da TV como alternativa pornográfica ao sedativo. Entre a severidade, a finalidade da sua exclusão narrativa, e o recurso
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tão prevalente, sabemo-lo, à sua promessa de
redenção transitória. Pequenas alegrias, microrrupturas, por aí nos veremos em transacções de
bens, serviços, palavras, lágrimas, actos e sussurros... Entre o sigilo e a teatralização do que,
no final, nos define. Dramas mansos, vontade
proferida de os transcender, na ansiedade do
vácuo que esse transcender desvendaria.
»»
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No pressuposto, na evidência de que o
Manobras é um trabalho a longo prazo, perpetuamente renovado e inesgotável, a marca relativizada, as manobras devolvidas à sua efectiva
paternidade.
No pressuposto, na evidência de que o
Manobras não é mais do que o que já se fazia e
faz, agora dotado da consciência da grandeza da
sua própria promessa e possibilidade.
No pressuposto, na evidência de que o
Manobras só se cumprirá no dia em que as presenças inenarradas, espectros de inquietação,
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passarem a ter um nome e a reconhecer o seu
propósito. E o primeiro propósito será a ausência consciente, deliberada e corajosa de zonas
de exclusão, e o segundo a devolução colectiva e
incondicional da sua dignidade.
Esse não será o dia em que o Manobras finalizará a sua missão. Pelo contrário: será o dia
em que iniciará o efectivo cumprimento do seu
desígnio. Por agora, ensaiou-se a possibilidade
intuitiva e transversal de uma utopia. O que, em
dois anos, é Obra.
HA
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3. E AGORA?

INTERPRETAR,
REPOSICIONAR,
CONTINUAR

O Manobras no Porto desenhou-se acreditando que a cidade, enquanto campo fértil,
se faz na medida em que grupos, linguagens,
práticas e escalas se trespassam, solicitam e
confrontam, ao invés de se manterem incomunicantes. Neste pressuposto, e suportando-se
na observação da cidade, sugeriu que o Porto
carece de acção e produção reciprocamente
cidadã, artística, investigativa, reveladora,
transformadora.
Propôs então o Centro Histórico do Porto
(CHP) como território privilegiado para acolher
e corporizar aquele tipo de acção. A sua condição de Centro (simbólico, histórico) paradoxalmente expressa num espaço físico esvaziado,
socialmente entrincheirado e com um quotidiano pouco audível e debilitado, revelou-se o
motivo/missão/exemplo capaz de captar e desafiar toda a cidade.
Os ecos da acção reflectir-se-iam por um lado
numa actualização do papel a desempenhar pelo
CHP na cidade, protagonizado pelos seus habitantes, e por outro na tomada de consciência de
contextos de missão imprescindíveis à actividade produtiva, cidadã, artística e académica,
reflexos esses inspiradores de outros modos de
vivenciar colectivamente esta cidade.
Elegeram-se as comunidades artísticas e
académicas como as mais aptas a desencadear
desafios de exploração, que se idearam como
crescentemente assumidos pelos cidadãos e
enraizados como práticas urbanas.
A oportunidade de um financiamento
público induziu e permitiu considerar um
evento de grande escala como forma e instrumento para a experiência, sendo aquela escala
atingida pela inclusão de muitos e diferentes
actores da cidade, lançadores de múltiplas frentes de trabalho, sustentando continuidades no
tempo, e abrindo assim espaço para reverberações imprevisíveis como conjunto.
Assim, realizou-se um encontro de balanço
e perspectivação futura em Novembro de 2012.
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Em questão esteve não só o registo daquelas
reverberações, mas também a revisão das hipóteses lançadas à luz da experiência entretanto
vivida.
Criou-se oportunidade para que pessoas
externas ao processo pudessem informar e
enriquecer a experiência e os seus resultados.
Brotaram dados novos, discursos reformulados, novas valorizações e descobertas, impossíveis de acontecer num regime de discurso
individual. O vivido e aprendido no Manobras
retornou em protoproposições e protoacções
– colectivas e individuais, presentes e futuras.
O Manobras vivido, experienciado, aprendido.
Um relato do Manobras como um todo e de
cada uma das suas acções, contaminado e enriquecido pelo encontro dos seus actores: o que
aconteceu, o que se levantou e descobriu, quem
se conheceu, o que se aproximou ou incompatibilizou, o que ficou de fora... O Manobras
respondido, reformulado, transformado. Uma
inscrição das reais consequências do Manobras,
individual e colectivamente: no ânimo e no
posicionamento de cada um dos intervenientes;
na sua capacidade e predisposição para agir;
na transformação das formas de acção; na percepção que a cidade tem de si e do seu Centro
Histórico…
O Manobras proposto, afirmado, decidido
a declaração, eternamente válida, sempre volátil, do que se faz a seguir.
Constituiu-se assim um conjunto de grupos
de trabalho em redor de temas-âncora, procurando deste modo uma geometria que desde
logo ecoasse e salvaguardasse a escala extensa
e múltipla do Manobras. Envolveu-se uma rede
de autores de projectos, cidadãos, especialistas,
pensadores, visitantes e provocadores. Todos
foram entretanto convidados a debater e sintetizar as conclusões num plenário subsequente.
Ponderou-se abordar a perspectivação futura
de formais distintas: concluiu-se entretanto que
nenhuma perspectiva específica se substituiria

com vantagem aos testemunhos e interpretações realizados por estes grupos de trabalho: as
suas assimetrias e involuções não impedem a
fertilidade dos conteúdos gerados. Pelo contrário, são-lhe fiéis.

fronteiras, de facto, de um entendimento justo
para o colectivo?
Como perspectivá-lo na escala e no tempo?
O que pode ser feito como prevenção?
PERGUNTA-MOTE 3:

PERGUNTA-MOTE 1:

O QUE PRECISA

QUE ACÇÕES TÊM

DE SER FINANCIADO?

MESMO QUE CONTINUAR?

O QUE É MELHOR

PORQUÊ?

NÃO FINANCIAR?

Exercício » Listar consequências efectivas
do Manobras, presentes e futuras. Organizar/
interligar estas consequências com as acções
que decorreram no terreno. Eventualmente, ler
tipologias/campos de acção.
Em fundo: território de acção » O Manobras
no Porto recortou um território novo de acção?
Que território é esse? Ele é realmente novo,
ou já existia antes, disperso? Ele é reconhecido
como importante para a dinâmica colectiva da
cidade e para a sua “saúde”? Mais agora do que
antes? A comunidade pede a sua continuidade?
Em que é que estas acções se diferenciam e justificam face à iniciativa individual e dispersa?
Quais são as consequências esperadas? E a que
prazo?
PERGUNTA-MOTE 2:
O QUE CORREU MAL?
O QUE EVITAR?

Exercício » Fazer uma lista dos percalços do
Manobras. Fazer um manual criativo de recomendações sobre as ratoeiras da acção colectiva.
Em fundo: Equívocos da acção colectiva »
Como é que o Manobras pode definir, a partir
dos seus precalços e equívocos, um espaço possível de acção colectiva? Em que erros incorremos insistentemente? Onde, e como é que se
perdeu acutilância na acção conjunta? Quando
é que um compromisso colectivo foi usurpado por interesses individuais? Quais são as

Exercício » Inventariar os bens de oferta e
procura (exs: produtos, tempo, conhecimentos, facilitação logística,...). Relacionar interesses com capacidades. Inventariar os diferentes
tipos de troca despertos. Indagar qual o papel
do financiamento público nesta constelação de
trocas.
Em fundo: Revitalização do CHP » Aconteceu, de facto, alguma revitalização nos vários
domínios imateriais (psicológicos/pessoais,
sociais/comunitários, narrativos/simbólicos,
quotidianos/activos, antropológicos, históricos, políticos...)? Em caso afirmativo, como se
manifestam, nas pessoas, nas organizações,
nas comunidades, na vivência dos espaços, as
mudanças? Que acções contribuíram, de modo
directo, indirecto ou meramente especulativo?
Estas contribuições são reconhecidas pelas
pessoas e/ou são traduzíveis de algum modo
em acção futura? Onde é que o financiamento
é instrumento de incentivo e onde é causa de
bloqueio?
PERGUNTA-MOTE 4:
O QUE FALTA DIZERMOS
UNS AOS OUTROS?
QUE MENSAGEM ASSINAMOS
COLECTIVAMENTE?

Exercício » Listar aquilo que parece agora
essencial para o entendimento colectivo,
que não foi explícito publicamente na acção

Manobras ou que urge sublinhar/fixar. Redigir
uma carta de todo o tipo de actores, dirigida a
todo o tipo de actores.
Em fundo: Transparência » Como foi interpretada no terreno pelos vários intervenientes
– financiador, coordenação, parceiros, entes da
cidade – o instrumento público que possibilitou o Manobras? Que facilidades e dificuldades
surgiram na relação entre o instrumento de
financiamento, os promotores, a missão e as
necessidades de acção concreta? Como navegaram aqui os actores? Que relações se conseguiram ou não estabelecer entre aqueles diferentes
actores e dimensões do projecto? O que é que
esta experiência tem a dizer aos decisores de
políticas ou incentivos públicos quanto às condições necessárias, para sustentar vontades,
projectos, grupos informais, dinamizadores
artísticos e culturais da comunidade local? E
que compromisso comum se dispõem a tomar
os actores dispersos?
PERGUNTA-MOTE 5:
COMO SE PROSSEGUE
COM INICIATIVA?
COMO SE TOMA
AS RÉDEAS A MANOBRAS FUTURAS?

Exercício » Desenhar mapa ou mapas de
relações de produção entre pessoas e/ou instituições. Mapas de relações já concretizadas ou
esboçadas testemunháveis na mesa. Mapas de
relações entrevistas ou desejadas. Debater o que
abrem como hipóteses e informação partilhável. Debater o que parece fundamental nessas
relações.
Em fundo: Política colectiva – actores,
papéis, encontros e ligações » Nas acções de
produção do Manobras, que papel foi desempenhado por cidadãos, artistas, investigadores, promotores, individual ou colectivamente?
Sendo desejada a continuidade deste modo de
acção, ele requer uma estrutura dinamizadora/

gestora/financiadora ou, pelo contrário, cresce
melhor em regime de autoiniciativa e gestão?
Ou requer um mix? Num regime autogerido,
como se encontram meios de subsistência e
como florescem as acções colectivamente? Num
regime apoiado estruturalmente, que estrutura é essa, de quem depende, e o que é que se
considera uma relação saudável com ela? Que
compromissos se desenham?
PERGUNTA-MOTE 6:
MANTEMO-NOS
EM CONTACTO?
COMO VAMOS SABENDO
UNS DOS OUTROS?

Exercício » A partir do inter-reconhecimento
entre os vários actores e da sua predisposição,
expectativa e vontade de voltar a trabalhar em
conjunto, desenhar instrumentos possíveis
para esse contacto (entre 2, 20, e/ou 2000...)
Em fundo: Inter-reconhecimento » Que
encontros novos se deram entre os actores
em Manobras? Como se deram, ou o que foi
necessário para que se dessem? Despoletaram afinidades, missões conjuntas, futuras
ou circunstanciais? Em que escalas? E em
favor de quê? Transformaram-se as expectativas recíprocas entre actores? E que encontros
desejados não se deram? Porquê? Vale a pena,
então, mantermo-nos em contacto? Faz sentido
mantermos e aprofundarmos o conhecimento
que temos das acções uns dos outros, independentemente de isso se constituir como um
compromisso ou não? Qual o grau mínimo de
informação, interacção/rede, documentação,
que explicita uma existência colectiva, estimula
e actualiza a acção conjunta e torna visível o seu
legado? AC, AP, HA

271

Grupo 1

Grupo 2

QUE ACÇÕES TÊM
MESMO
DE CONTINUAR?
PORQUÊ?

O QUE CORREU MAL?
O QUE EVITAR?

CONSEQUÊNCIAS PRESENTES E FUTURAS

TIPOLOGIAS DE ACÇÃO

IMAGINÁRIO

Reforço estratégico de que não há territórios
sem pessoas.

Alma “salgueirista” – Mais do que uma visão
artística imposta, sentir a verdadeira alma das
gentes e trabalhar com ela e com elas.

À volta da identidade aparecem várias questões
e de diferente ordem. Umas envolvem o mesmo
entendimento da iniciativa, outras questionam o
fim último das Manobras e algumas focam-se na
falta de uma rede institucionalmente compacta.
» Ninguém tem uma ideia clara de “o que é o
Manobras”
» O programa é vasto de mais e complicado de
mais.
» É um evento show off ou uma acção continuada?
» Não se criou a “marca” Manobras, fundamental
na ligação a instituições e na consolidação da rede.

Olhar atento e responsabilidade cívica.
» Não basta ser crítico: importa testar modelos.
» Processo de discussão da cidade que reflecte
verdadeira participação dos cidadãos.
» O Manobras foi um primeiro teste deste
modelo, que importa intensificar. Modelo de diálogo entre comunidade, políticos e artistas sobre
a transformação da cidade.
» Devolução do espaço público às pessoas.
» Será que depois do Manobras conseguimos
reduzir a burocracia que implica fazer algo com
as nossas ruas?
» Ocupação de espaços abandonados/sem uso.
» Será que, depois do Manobras, agentes privados e públicos vão perceber que podem dinamizar os seus espaços que se encontram sem uso?
» Criação do “Poiso Manobras” – para lá de
museu, espaço de experimentação.
Criação de contactos e de rede de intervenientes.
Desafios e visibilidade colocados a ofícios tradicionais da cidade.
Re-valorização do associativismo (um caminho
ainda muito inicial…)
Suporte sociocultural para os habitantes locais,
aumentando a sua auto-estima. Ao valorizar
aqueles que habitam o lugar, mostramos interesse pelo que é deles e levamo-los a reconhecer
o valor dos seus lugares.
» O Manobras não fez mais do que devolver às
pessoas o que é delas.
Redescoberta de territórios dentro do território.
Os próprios habitantes do território conhecem
lugares dentro do seu lugar. Deu-se a conhecer a
cidade, mesmo àqueles que são da cidade.
Dar competências às pessoas – os artistas sentem que as coisas não são individualmente suas,
mas um resultado comum.
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Projectos pontuais de grande dimensão asseguram uma visibilidade e estrutura que serve de
suporte a projectos mais pequenos e de contacto
mais directo com a comunidade.
» Quanto mais particulares e distintas forem as
iniciativas, mais gerais se tornam.
O Centro Histórico do Porto, trabalhado não
como uma ilha, mas perspectivando as suas
redes com a cidade. Ousar atravessar o rio.
Trabalho multidisciplinar.

ELITISMO

Replicação de experiências do Manobras, levando-as a mais pessoas e mais territórios.
Conservação do património com as pessoas que
o habitam e são o seu património humano, na
procura de um equilíbrio entre velhos e novos
habitantes.
Aposta em iniciativas sustentáveis que rentabilizem ao máximo e potenciem as energias locais,
bem como o alcance extralocal destas.
O modelo egoísta-altruísta – na procura do meu
bem encontro o bem colectivo, porque gostar de
fazer coisas para os outros não implica fazê-lo
desinteressadamente. Os artistas reconhecem
que o principal sujeito que necessita da criação
são eles próprios: o mecanismo passa por uma
criação flexível, que se altera a passo e passo no
contacto com as pessoas, e as conduz assim a
sentirem-se co-autoras dos processos. HS, LP

Se juntas um grupo de pessoas e perguntas o
que correu mal, corre tudo bem. Porque para
falar mal das coisas está-se sempre com boa
disposição. Falou-se muito do que fez mal a
organização, das problemáticas surgidas dos
financiamentos, do carácter dos eventos... Falou-se bem do mal dos outros e pouco do próprio,
do mea culpa. O que nós fizemos mal, poderíamos ter evitado, onde derrapámos e onde nos
faltou, ficam para reflexão individual.
Mas do mal alheio demos boa conta! Pusemos
o chapéu de maus e começámos a descascar
manobras. Surgiram inúmeras questões e resolvemos agrupá-las da seguinte maneira:

O elitismo foi outro dos qualificativos que surgiu abundantemente. Foi isto para nós ou foi
para a cidade? É real pensar que a participação
citadina espontânea na criação de actividades foi
possível?
» Manteve-se a clivagem entre manobristas e as
populações.
» Projectos emanados dos manobristas e não
das necessidades locais.
» Só determinado tipo de pessoas consegue perceber a lógica e aceder aos apoios e subsídios.
» Elevado desconhecimento do público.
COMUNICAÇÃO

Os meios. Os Mass Media. É Mais Média o que
faltou.
» Pouco envolvimento dos meios de comunicação.
» Falta de divulgação das acções.
» Lógica jornalística de evento (show off) e não
de acompanhamento das acções.
» Concentração da comunicação num projecto
(Barca da memória) que se tornou a imagem de
todo o Manobras.
» Comunicação “Projectos” versus comunicação
“Manobras”.
» Suportes, sinalética e demais elementos

para a comunicação. Por escassos, pobres ou
restringidos.
» Divulgação restrita ao centro histórico.
» Informação manual local apenas usada na
segunda edição.
» Informação insuficiente dos eventos.
» Falta duma lógica de comunicação tipo “festival”.
» Falta de uma identidade continuada.
» As pessoas nos locais não tinham a percepção
das coisas.
» Muita informação directa “boca a orelha”.
OPERAÇÃO

Manobrista? Se calhar agora começa-se a perceber quem é e o que é um manobrista, mas ao
longo destes dois anos não. Foi só neste encontro de manobristas que nos conhecemos. Destacou-se a Rede, pela sua ausência.
» Não existiu ligação entre as duas edições.
» Não houve interligação entre os projectos.
» A rede de manobristas não se formou.
» Não existiram reuniões, nem formação dos
manobristas.
» Permaneceu um desconhecimento no terreno de
pessoas que tinham vontade de fazer projectos.
» Não se estabeleceu uma rede na população.
» Sectores da população sentiram-se excluídos.
» Cidadãos não participaram por não estarem
informados.
» Não existe melhoria da primeira edição para a
segunda.
FINANÇAS

As verbas. Não é fácil. Para alguns, as verbas supuseram uma verdadeira aventura; para
outros, directamente, a exclusão. E para muitos
a participação na construção dos projectos coexistindo o voluntariado (mais ou menos absoluto) com participantes pagos.
» Modelo de financiamento altamente burocrático.
» Necessidade de cumprir regras complexas e
morosas.
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» Manobristras carentes de perfil de “gestores”.
» Não existiram sistemas simplificados para
pequenas verbas.
» Amador vs. Profissional.
» Atraso e dificuldade nos recebimentos das verbas acordadas.
» Incapacidade de prever valores futuros em projectos “abertos”.
» Dificuldades das pessoas sem estrutura
financeira.
MASSIFICAÇÃO

Simultaneidade na programação e uma distribuição desigual na cidade. Uma massificação
tanto em tempo como em lugar.
» Evento concentrado numa semana.
» Gigantismo do programa.
» Exaustão de populações e territórios.
» Concentração em poucas freguesias.
» Saturação de entidades (Juntas de Freguesia).
» Programação deixada a cargo dos projectos.
» Horários de eventos casuísticos e sem uma
lógica global.
PARTICIPAÇÃO

Diferentes factores intervieram para que as populações locais ficassem maioritariamente de fora
da participação nas candidaturas abertas. Foi uma
oportunidade para as populações se organizarem
para o futuro ou para os manobristas concretizarem os seus projectos num dado momento?
» Divulgação insuficiente da possibilidade de os
cidadãos proporem projectos.
» Uso de meios informáticos desequilibra a origem das propostas.
» Convocatórias abertas “confidenciais” e eliminatórias de iniciativas locais (net).

» Foi incapaz de criar a ponte com o sector privado.
» A rede não deve ser só interna, manobrista,
tem que ser global e envolver os cidadãos, os
centros sociais, as instituições públicas e privadas, os centros de ensino, etc. Têm que existir
parcerias e cumplicidades.
» Ligação caótica às Juntas de Freguesia, levando
à saturação (Vitória).
» Ligação aos Centros Sociais.
» Dificuldade de envolvimento de instituições
sem “indicação vinda de cima” (CMP-PL).
» Falta de agressividade do Manobras no envolvimento de Instituições.
» Mensagem não chegou às instituições privadas nem alavancou as suas actividades.

» Dificuldade da continuidade de projectos nos
mesmos locais por “resistências” criadas em
algumas instituições.
» Falta de condições de sustentabilidade de
acções para lá deste financiamento.
» Falta de estratégia para futuros apoios para
“manutenção” da intervenção.
» Instituições no terreno estão “aliviadas” com
o fim do Manobras perante populações que sentem a falta.
» Quem se lembra de que o Manobras tinha
uma terceira fase?
» Pouco ficou para a cidade.

INSTALAÇÕES

A própria reunião, o encontro que foi feito para
levantar todas estas questões, não esteve carente
dos seus aspectos negativos que tanto provocam
(ou derivam de) a ausência de uma das partes:
os residentes.
» Nenhuma divulgação do encontro fora do círculo manobrista.
» Sem convocatória dos participantes.
» Sem envolvimento das populações.
» Ouvir os destinatários?
» Ouvir os parceiros?

Um quartel-general (instalações) teria solucionado muitas das questões que foram levantadas,
facilitando o contacto dos manobristas, entre
eles, com a “gestão” e com os cidadãos.
» Nunca chegou a concretizar-se apesar de
prometido.
» Falta de infra-estruturas de apoio.
» Um lugar onde o cidadão se pudesse informar.
» Reuniões e formação.
» Captação de iniciativas.
» Coordenação global e individual.
FUTURO

Também se pensou em qual é a perspectiva
negativa do futuro, da continuidade dum projecto nestes moldes.
» Não existiu evolução significativa da primeira
para a segunda edição.
» Em alguns pontos existiu retrocesso da primeira para a segunda edição.

Grupo 3

O QUE PRECISA
DE SER FINANCIADO?
O QUE É MELHOR
NÃO FINANCIAR?

ENCONTRO MANOBRISTAS

e justificação primeira do investimento público
nelas depositado. Procura-se:
1. Inventariar capacidades e necessidades existentes entre agentes
» Inventariar os bens de oferta e procura.
» Relacionar interesses com capacidades.
» Inventariar os diferentes tipos de trocas verificados ou possíveis.
» Perceber o papel do financiamento público no
processo.
2. Analisar os efeitos das acções
» Houve alguma revitalização do CHP nos
vários domínios imateriais?
» De que forma se manifestou e foi percebida?
» Que acções contribuíram para essa revitalização?
» Lições a tirar para acções futuras.

Este é o cascalho que saiu de uma tarde a sermos maus, mas, bem pelo contrário, somos de
aqueles que apostam em pôr mãos na massa e ir
embora ao grito de:

Ide!
e fazei coisas
acontecer.

3. Questionar o financiamento público
» Quando é que é um incentivo?
» Quando é que é um bloqueio?
Reunimo-nos: um grupo maioritariamente
composto por promotores de acções do Manobras. Pessoas que nas suas participações tiveram
diferentes experiências, tanto no que se refere
à relação estabelecida com o espaço público e
comunidades locais, como no que se refere a
distintos modelos de financiamento das acções.
Ficou, no entanto, a faltar o testemunho de
outros actores envolvidos (ou a envolver), nomeadamente financiadores e habitantes do CHP.

CA, JS

1.O EXERCÍCIO

Em fundo: A revitalização do CHP
PONTO DE PARTIDA

Analisar as lógicas de financiamento das manobras (passadas e futuras) – em especial o papel
do financiamento público – tendo em consideração os resultados de tais acções no que se refere
à revitalização do CHP. Esta revitalização surge
assim como objectivo fundamental das acções
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Mapear oferta e procura
Saber o que tem mesmo de ser financiado
Partiu-se no sentido contrário àquele que parecia, em princípio mais óbvio. Perceber como
financiar antes de reflectir sobre os efeitos das
acções desenvolvidas. Os recursos antes dos
resultados que os justificam.
Pretendeu-se desta forma não desviar desde
logo a análise para uma selecção das acções que
deveriam ser financiadas (em detrimento de

outras). Visou-se antes questionar os moldes de
sustentação e agilização das diferentes acções
e das estruturas que as promovem. O objectivo
seria, assim, o de inventariar quais os meios,
recursos e capacidades actualmente disponíveis
e acessíveis; quais as necessidades dos diferentes agentes; quais os factores que mais necessitam de financiamento.
A busca desenvolve-se por lógicas operacionais
– mais tácticas do que estratégicas – que permitam prosseguir com a acção. É nesse sentido que
se pretende perceber de que modo os diferentes
actores se podem organizar com o objectivo de
criarem redes operativas capazes de suportar a
acção; sabendo ainda que estruturas organizadas, implementadas e reconhecidas no terreno,
terão mais facilidade na obtenção de financiamento externo.
Como é facilmente compreensível, numa reunião tão célere, com uma amostra parcial de
actores, representativos de apenas uma das partes do sistema, não seria possível a obtenção de
um mapa completo ou operativo. Consideramos
por isso que será útil proceder a um inventário
dos recursos disponíveis e necessários a uma
maior escala, visando a construção de um guia
de apoio à criação de redes e à prossecução de
acções.
O exercício permitiu, no entanto, desencadear
a discussão sobre os modelos de organização
das diferentes estruturas e lógicas de financiamento; perceber as áreas de maior necessidade
de recursos e reconhecer possíveis complementaridades que possam ser base para a construção
de redes de apoio mútuo.
ALGUMAS CONCLUSÕES

Diferentes actores (correspondendo a diferentes
estruturas) têm diferentes interesses e diferentes expectativas de retorno:
» Estruturas profissionais de acção cultural que
têm de ser directamente remuneradas pelo seu
trabalho.
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manobristas (nós). Que serão, por isso, os manobristas os principais interessados nas manobras que desencadeiam e que tal noção deverá
estar presente sempre que procurarem envolver
outros actores.

» Empresas que participam na acção como
forma de divulgação, promoção, reconhecimento, networking, ou obtenção de um maior
conhecimento e implantação no território em
que desenvolvem a sua actividade principal.
» Pessoas em nome individual ou estruturas em
fase inicial que procuram enriquecimento pessoal ou profissional: experiências, contactos, formação, construção de currículo, oportunidades.

NÓS

Os manobristas que desencadeiam as acções,
assim como as acções elas mesmas, surgem neste processo enquanto mediadores do
encontro:
» Seja porque juntam membros de diferentes
grupos, em partilha, à volta de uma mesma mesa.
» Seja porque desenvolvem produções artísticas que envolvem participantes dos diferentes
grupos.
» Seja porque se transfere a cultura dos habitantes locais (recolha de histórias, receitas, etc.),
transportando-a para outros palcos e outros
públicos, dando-lhe visibilidade, valorizando-a.
» Seja, simplesmente porque se chamam públicos vários que se cruzam num mesmo espaço
para assistir a uma mesma manifestação.

Será necessário compreender o papel, as competências, os meios, a disponibilidade, a permanência e as expectativas de cada um destes
actores, reconhecendo as suas diferenças e percebendo de que formas se poderão articular em
redes operativas.
A estes actores soma-se ainda um número significativo de potenciais envolvidos. Entidades que
se encontram dispostas a participar – com financiamento directo, cedendo materiais, facultando
espaços, disponibilizando tempo... Entidades
que não têm por objectivo ou hábito desencadear acções, mas que tendem a apoiar iniciativas quando estas surgem e lhes reconhecem
credibilidade. Entidades que participam porque
a sua associação a determinadas acções pode
reverter a seu favor, dado o reconhecimento subsequente; ou simplesmente porque desejam
apoiar iniciativas que acreditam serem capazes
de ajudar ao desenvolvimento do território a que
se encontram ligadas.
Neste sentido, e a título de exemplo, a Susana
deu conta de uma certa receptividade encontrada nas empresas locais para apoiar as acções
da Cantina. A Inês falou da cedência de espaços
para actividades do FIMP feita pelos proprietários: antigos moradores que procuravam, de
algum modo, retribuir o que aquele lugar lhes
tinha proporcionado.
OFERTA

Recursos que os presentes detêm e declaram
como disponíveis:
» Vontade: disponibilidade, curiosidade, iniciativa, desejo de continuar.
» Recursos humanos: mão-de-obra e competências especializadas, em especial ligadas aos campos das artes e da comunicação.
» Rede: Grande capital de contactos e capacidade e prática na relação com diferentes actores
– sejam os facilitadores da acção (proprietários,
interessados em participar no processo de reabilitação, instituições governamentais, administrativas ou financiadoras); sejam as comunidades
locais (conhecimento e capital de confiança,
experiência em acções com os habitantes locais).
» Espaços: fornecimento ou facilitação na obtenção de espaços para acções pontuais ou para a
instalação de estruturas.
» Divulgação: rádio Manobras como potencial
agente de divulgação; mas também a integração
dos diferentes actores em redes sociais online,
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OUTROS

O Manobras trouxe um grande número de pessoas ao CHP, para assistir ou participar nas diferentes iniciativas. Pessoas que assim descobrem
ou redescobrem o CHP. Trata-se de um movimento que contribui para o aumento da permeabilidade dos limites deste território e para o
aumento do conforto no contacto entre os diferentes grupos.
contabilizando, no seu conjunto, um relevante e
abrangente auditório.
PROCURA

Recursos de que os presentes mais necessitam:
» Recursos humanos: mão-de-obra; pessoas dispostas a participar.
» Rede: necessidade de relações e parcerias com
outros actores (entidades financiadoras, investigadores, escritores, etc.). Necessidade também
de um conhecimento e estabelecimento de parcerias com os outros agentes culturais envolvidos na promoção de acções paralelas – foi, neste
aspecto, referida a falta de conhecimento e contacto com os restantes manobristas.
» Espaços: de trabalho, de ensaio, de apresentação, de acção.
» Divulgação: das acções e das próprias estruturas a que pertencem.
» Facilitadores (mediação burocrática): procura-se maior facilidade na relação com as entidades administrativas (nomeadamente a Câmara
Municipal); maior facilidade na obtenção de autorizações várias para o desenvolvimento das iniciativas; apoio na candidatura a financiamentos
vários.
» Logística.

FINANCIAMENTO

Recursos que os presentes consideram menos
acessíveis e para os quais seria efectivamente
necessário financiamento externo:
» Recursos humanos: necessidade de financiamento para remuneração dos recursos humanos envolvidos, em especial os pertencentes a
estruturas profissionais e de maior dimensão.
» Espaços.
» Divulgação.
» Coordenação/produção: uma estrutura capaz
de desencadear, fomentar, gerir e articular a iniciativa, funcionando também como facilitador
das áreas onde os pequenos agentes culturais
encontram maior dificuldade – relação com as
entidades administrativas, burocracia, logística,
divulgação, financiamento.
» Logística.
» Serviços fornecidos por terceiros.
» Materiais.
COMPLEMENTARIDADES

Verificou-se uma ampla coincidência de opiniões entre os presentes no que se refere às suas
necessidades e aos campos que mais gostariam
de ver financiados.

Verificou-se igualmente uma substancial plataforma de complementaridades, dado que os
campos onde se encontram as maiores necessidades coincidem, em larga medida, com os campos onde se encontra a oferta.
De sublinhar, no entanto, que tal não significa que as necessidades estejam naturalmente
supridas. Oferta e procura surgem em campos idênticos, mas com variações múltiplas,
distintas quantidades e diversas expectativas
de retorno. Significará sim a existência de um
potencial instalado que urge mapear e explorar,
permitindo focar o financiamento existente nas
componentes mais difíceis de obter.
2.O EXERCÍCIO

Perceber os resultados do Manobras na revitalização do CHP
Discutir o papel do financiamento público
A segunda parte da reunião foi dedicada ao
debate sobre os efeitos das várias acções do
Manobras para a revitalização do CHP nos seus
vários domínios imateriais, e sobre a necessidade e o papel do financiamento público no
processo.

REVITALIZAÇÃO DO CHP

O Manobras é visto por todos os presentes como
um espaço de encontro.
» Um encontro entre:
» os habitantes locais – eles
» os muitos que vêm de fora – outros
» os manobristas – nós
Uma plataforma de relação, de troca entre estes
três grandes grupos que rapidamente começaram a ser designados, no interior do grupo de trabalho, por nós, eles e outros; mas também esfera
de encontros e desencontros no interior de cada
um destes grupos, eles próprios compostos por
múltiplos indivíduos e colectivos que aqui encontraram momentos de conflito e de partilha.
Nestes encontros, dissolve-se fronteiras, trabalha-se limites, amplia-se mundos, fortalece-se
laços, aumenta-se o conhecimento do outro e o
reconhecimento de si próprio enquanto parte
de uma colectividade, de muitas colectividades.
Nestes encontros contribui-se para a construção
de uma consciência colectiva que forma a cidade
e para uma mais sólida integração do CHP e dos
seus habitantes nessa construção. Nestes encontros todos ganham. Mas é convicção dos presentes que quem mais ganhou foram eles – os

Para além do investimento pontual na área
– resultado da soma de pequenos consumos feitos pelos públicos vários durante o festival – esta
acção poderá contribuir para outros investimentos futuros. Quem se sentiu atraído pelo espaço e
confortável entre a população, poderá querer voltar: seja de modo pontual, como visitante, seja de
modo mais duradouro, decidindo estabelecer-se
como habitante, sediando aí o seu local de trabalho, ou abrindo um novo espaço comercial.
A revitalização do CHP terá de passar por
um avultado investimento de fontes que lhe
são externas. Acções como o Manobras criam
momentos de exposição e promoção desta área
face a públicos variados, aumentando as probabilidades de tal investimento.
Para este objectivo, o modelo escolhido, o de
uma actividade intensa, variada e concentrada
no tempo, parece ser o mais operativo, dado ser
o mais capaz de atrair um público alargado.
ELES

As iniciativas desencadeadas não pretendem
transformar as vidas dos habitantes locais.
Os maiores interessados nas acções serão sempre aqueles que as promovem. Serão sempre
esses a sair do processo mais enriquecidos,
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serão esses quem aprenderá mais. Daí a necessidade de afastar qualquer discurso de pendor
missionário e paternalista, temperado com laivos de superioridade moral.
De qualquer forma, é consensual no seio do
grupo de trabalho: a experiência é igualmente
positiva e enriquecedora para a comunidade
local – voltando no entanto a sublinhar a ausência de representantes de tal comunidade que
pudessem subscrever tal entendimento:
» Fomenta-se ou reconstrói-se relações dentro
das comunidades.
» Faculta-se novas experiências.
» Promove-se o contacto com outros domínios
culturais e formas de expressão.
» Desperta-se novos interesses.
» Valoriza-se e legitima-se a cultura e as práticas
locais.
Deste ponto de vista, parecem ser os projectos que estabelecem uma relação de maior
duração e continuidade aqueles que conseguem desenvolver relações de maior confiança
e obter melhores resultados junto da população
local. Neste sentido, o formato de intensidade
do Manobras tem claras limitações, levando
mesmo a um desgaste da população e instituições locais, dada a abundância de solicitações.
Neste sentido foi apontado o interesse de articular tempos longos de actividade com a população local com momentos pontuais de excepção e
exibição do trabalho produzido frente a públicos
mais vastos. Referiu-se igualmente o interesse
de apresentar também noutros palcos, para
além do próprio CHP, esse trabalho, visando
assim a sua maior legitimação e valorização.
Esta saída do CHP seria igualmente um modo

de dotar a população local de uma maior mobilidade e maior consciência da estrutura urbana e
social em que estão inseridos.
Acredita-se, portanto, que todo este processo
enriquece o CHP (assim como toda a cidade do
Porto), apoiando a sua revitalização, seja pelas
experiências e enriquecimento proporcionado
aos seus habitantes, seja pelo apoio dado à construção de uma nova forma de ver – e viver –
aquele território por parte de quem não o habita
quotidianamente.
O verbo acreditar não é inocente. Os efeitos
destas acções são dificilmente verificáveis ou
quantificáveis. Os resultados podem verificar-se apenas a longo prazo e de modo indirecto.
As lógicas de causalidade serão sempre difusas
e partilhadas. Será por isso impossível quantificar os resultados de um qualquer investimento
neste âmbito. De qualquer modo, acredita-se
que o Manobras – assim como outras manobras
do mesmo âmbito, passadas e futuras – será
contributo para:
» Formação e enriquecimento da população local
» Aumento da coesão social
» Promoção do investimento local
» Revitalização urbana.
FINANCIAMENTO

Quando se voltou à questão do financiamento,
debruçando agora o debate sobre o papel do
financiamento público, houve poucas certezas para além da segurança da necessidade de
financiamento que possibilite a continuidade
da acção, que todos reconhecem como francamente desejável e necessária.
Evidenciaram-se visões distintas entre

representantes de estruturas culturais profissionais e representantes de outras organizações,
para quem as iniciativas aqui em análise não
correspondem ao foco principal da sua actividade, surgindo, nomeadamente, enquanto estratégias de divulgação.
Alguns tópicos podem, no entanto, ser referidos
como relativamente pacificados:
O financiamento pode ser prejudicial quando
financia acções que os agentes estariam dispostos a encetar de modo próprio.

Grupo 4

O QUE FALTA DIZERMOS
UNS AOS OUTROS?
QUE MENSAGEM ASSINAMOS
COLECTIVAMENTE?

O financiamento poderá ser mais útil enquanto
suporte de organizações capazes de promover,
coordenar, produzir e facilitar acções conjuntas.
O financiamento deverá privilegiar as acções
mais capazes de apoiar processos de valorização
das comunidades locais; normalmente processos longos, de grande continuidade e sem mecanismos de autofinanciamento.
Pensar em várias acções de modo articulado e
trabalhar com diferentes actores em rede pode
apoiar a sustentação financeira das diferentes
acções.
O financiamento deverá focar-se nos domínios
que as redes de actores estabelecidas encontrem
maiores dificuldades em suprir, tendo em especial consideração as diferentes necessidades das
diferentes estruturas envolvidas.
Fica, no entanto, uma certeza. Há uma coisa
que não se pode financiar: nas palavras da Inês,
a boa vontade e a disponibilidade daquelas pessoas
para nos receberem. E isso não se paga, conquista-se. Conquista-se com um trabalho presente e
continuado. Que não pode ser interrompido.
ABG, NT

Como foi interpretado no terreno pelos vários
intervenientes – financiadores, coordenação,
parceiros, entes da cidade – o instrumento público que possibilitou o Manobras?
» Não foi percebido como um instrumento
político: apesar de o ser(contactos/trâmites), as
relações foram construídas com base nos afectos
gerados em torno de acções colectivas, e menos
por afinidades políticas.
» Permitiu (maior) participação da comunidade
em projectos artísticos/culturais.
» Não foi despesa, mas investimento.
» Foi particularmente adequado ao Porto; permitiu aproximar a cidade do Centro Histórico e o
Centro Histórico da cidade.
» Introduziu um grau de imprevisibilidade/
experimentação.
» Foi um instrumento de fomento à criação
(estruturas artísticas), mas também contribuiu para diversificar portefólios e relações
profissionais.
Que facilidades e dificuldades surgiram na
relação entre o instrumento de financiamento, os
promotores, a missão e as necessidades de acção
concreta? Como navegaram aqui os actores?
» Estruturas formais/profissionais versus colectivos informais: maior facilidade na relação entre
o instrumento público/autarquia e estruturas
formais/profissionais, do que entre instrumento público/autarquia e indivíduos/colectivos informais.
» Burocracia: Dificuldades: licenças, autorizações, formalização dos promotores (por exemplo, em associação).
» “Estatuto” particular (experimental) do Manobras: permitiu agilizar procedimentos burocráticos por parte das entidades financiadoras
(CCDR-N/CMP).
» “Agente-ponte” (intermediário): tensões e
dificuldades de comunicação entre agentes
(pré-existentes) foram ultrapassadas/dissolvidas
pela equipa do Manobras (que gozou de grande
delegação de competências e consequente
operacionalização).
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Que relações se conseguiram ou não estabelecer entre os diferentes actores e dimensões do
projecto?
» Envolvimento de uma comunidade de profissionais numa rede descomplexada de trabalho
conjunto.
» Reforço da ligação entre instituições artísticas/
culturais e novas comunidades.
» Experimentar uma relação com o território do
CHP enquanto espaço de apresentação artística.
» Uma “vitamina” para a relação de instituições
artísticas/culturais com os seus públicos.
» Crescente aproximação entre financiador regional/autarquia-PLZ e equipa de
programação/manobristas.
» Criação de um clima de confiança entre Autarquia/PLZ e os agentes culturais/artísticos, mas
também entre os agentes culturais/artísticos
eles mesmos.
» Criação de um clima de confiança entre Autarquia/PLZ e comunidade do CHP (via equipa
Manobras).
» Relações pessoais/individuais com o CHP
(espaços e pessoas)... apaixonadas, contagiantes
e portadoras de mensagem/conteúdos que vão
além das homogéneas imagens turísticas.
» Comunidade Facebook heterogénea que permanece activa.
Entre as pessoas do CHP e a Autarquia-PLZ
(será necessário mais tempo e constância para
transformar a desconfiança ainda presente).
» Fixar as pessoas num compromisso mais contínuo com os projectos (pouca permeabilidade à
alteração de rotinas).
» Relativo sentimento de impotência para dar
consequência ao trabalho desenvolvido sem instrumentos públicos concretos.
» Faltou uma avenida que ligasse as quatro
praças Manobras.
O que é que esta experiência tem a dizer aos decisores de políticas, ou incentivos públicos, quanto
às condições necessárias para sustentar vontades, projectos, grupos informais e dinamizadores
artísticos e culturais da comunidade local?

» Duração e continuidade. Para ser efectivo, um
instrumento público tem de ser continuado.
Evitar hiatos entre as acções no território de
intervenção (“as pessoas sentem-se usadas”).
» Recursos para além do financiamento. Financiamento das acções é importante, mas também o
pode ser a disponibilização de espaços para a produção/criação/apresentação. Dinamização dos
espaços da cidade (públicos/privados) requer agilização na gestão de autorizações/licenças.
» Trabalho em rede. É necessário favorecer o trabalho em rede entre os agentes culturais/artísticos e outro tipo de agentes.
» Candidaturas a financiamento. Formato nacional de candidaturas não estimula a experimentação e inovação nas propostas.
» Agentes que são estruturas versus agentes que são
indivíduos. Combinar a lógica de elevados financiamentos para projectos de estruturas e artistas
consolidados, com a de mais reduzidos financiamentos a estruturas mais informais e de pequenos projectos. Replicar a lógica de convocatórias
abertas (permitir dar oportunidade a agentes
menos “institucionalizados”.
» Risco/experimentação. O risco do indefinido
faz parte de uma política pública de intervenção
no imaterial, desde que as partes respondam
construindo.
» Estrutura de intermediação: é necessária, porque há acompanhamento.
» Uma relação mais próxima entre financiadores/promotores a nível local. A pessoalização das
relações pode implicar um compromisso maior
do que o compromisso existente nos concursos
nacionais. Sendo transparentes, a pessoalização
traz responsabilidade e compromisso com os
resultados.
» Avaliação. É necessário incorporar práticas de
avaliação das políticas públicas consequentes
(auto-avaliação dos promotores, mas também
um maior acompanhamento no terreno por
parte dos financiadores).
Diagnóstico de Necessidades e de Vontades
» Há vontade dos participantes em falarem:
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de contarem a experiência que viveram.
» Há uma discussão orientada para o que foi
feito nos dois anos de Manobras.
O que ficou por dizer?
» Num tema que encoraja a dizer o que não foi
dito e foi calado durante o processo, seja por
conveniência, timidez ou vontade de fazer (mais
do que de dizer), verificámos que o espaço para
a polémica não se concretizou aqui. Emergiu um
consenso que exprime Satisfação.

Grupo 5

COMO SE PROSSEGUE
COM INICIATIVA?
COMO SE TOMA AS RÉDEAS
DAS MANOBRAS FUTURAS?

Esquemas de relações dos projectos,
produzidos na sessão de trabalho
do grupo 5.

Subsiste, perante nós, a seguinte certeza: Esta
satisfação é um estado de espírito que é ponto de
chegada.
Subsiste, perante nós, a seguinte dúvida: Existe
suficiente urgência nesta satisfação para que possa
ser ponto de partida?
» Verificámos que os interlocutores que seguem
alimentando relações consideram que estas
relações já são suas, mas são também do
Manobras.
» Estes interlocutores conseguem responder
pela relação que eles protagonizam, mas sentem-se desamparados a responder pela relação
do Manobras com as populações que eles próprios transportam, da qual não querem nem
conseguem libertar-se.
E que compromisso comum se dispõem a tomar
os actores dispersos?
» Há actividades que continuam (total ou
parcialmente).
» Certos projectos podem continuar sozinhos,
mas seria importante manter a rede Manobras.
» A autarquia não pretende “retirar-se” do Centro Histórico; alguns projectos continuarão para
além do Manobras; a relação construída tem
condições para se manter.
» Existe vontade, mas também dúvidas: existe
um grupo de voluntários, mas não sabe o que
fazer para continuar.
Uma relação maior do que o interlocutor.
Compromisso indicado à Equipa de Gestão do
Manobras
» Criar o “contexto” para que expressemos colectivamente o que pode ser feito: as vontades que
se querem e podem convocar, entre e por todos.
» O facto de o Manobras não ter paredes precisas
faz com que sejam atribuídas às Manobras mais
responsabilidades do que aquelas que seriam
previsíveis pelo enunciar da sua missão.
» Potencial das Manobras serem já, e no futuro,
bem mais do que um instrumento cultural.
As Manobras são já um instrumento político.
» Querem e podem as Manobras aceitar esta responsabilidade e encontrar sentidos para o seu
cumprimento?
» As Manobras Imateriais têm uma Responsabilidade Imaterial.
LMT, PR
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PESSOAS

facto no segundo ano porque “as pessoas já nos
conheciam”.

Sendo um programa dedicado e assente num
determinado território, o Centro Histórico
do Porto (CHP), falar do futuro do Manobras
começa, naturalmente, por reflectir sobre a sua
relação com esse mesmo território e as suas gentes. Para os seus intervenientes, a relação com o
território é estabelecida primeiramente através
das pessoas; a relação entre estas pessoas, no
entanto, nem sempre aconteceu durante a experiência Manobras. Embora os grupos artísticos
participantes tenham conseguido uma ligação
efectiva à população local, nem sempre o desenvolvimento dessas relações foi o mais eficaz.

Tempo: tempo para chegar, tempo para reconhecer, tempo para instalar, tempo para se integrar,
tempo para ser aceite, para dar resultados.

Foram apontadas várias razões para tal: desde
a falta de comunicação com a própria organização do evento, até às vias por onde estas relações
foram estabelecidas. A abordagem da população
do CHP por via das instituições existentes no
território (muitas vezes, descredibilizadas pela
população) nem sempre é a mais feliz porque
vem já “filtrada”.
O futuro do Manobras passa então também por
filtrar esse “filtro” institucional, indo directamente às pessoas. Importa identificar “Neste
sítio, quem é o lampião? Quem acende?”. Trabalho consideravelmente moroso e difícil mas,
do ponto de vista da população, com muito mais
impacto efectivo.
TEMPO

A questão que surge imediatamente depois das
pessoas é o tempo. “O futuro tem de ser mais
lento”, disse-se no Encontro de Manobristas.
Terão as expectativas em torno do Manobras
sido excessivas? Terão “tornando o processo falseado”? Alguns projectos só funcionaram de

“Nós tínhamos medo do dealer da esquina e, no
fim, percebemos que ele também tinha medo
de nós!”
Seria então o fim apenas o princípio... O princípio de quê? À ausência de tempo e respectiva
pressão para os resultados imediatos converge
com a sensação de abandono. De quem fica e de
quem parte. “Os manobristas vão embora e nós
ficamos sem nada.” Mas afinal, quem abandona
quem? E os manobristas, não somos também
nós?
MANOBRAS

“Isto é do Manobras? Mas quem paga o Manobras?”; “Então eles pagam vídeos e danças e
fecham os WCs?!”
“Ainda assim, quiseram colaborar” e usar o
vídeo e as danças e o teatro e as múltiplas ferramentas que os manobristas asseguraram para
“denunciar os problemas da freguesia”.
Mas faltaram caras, faltaram respostas, faltaram
elementos de ligação e de informação... “Havia
muita coisa e muito dispersa”, num Manobras
circunscrito a um território delimitado e pouco
povoado. Faltaram encontros. Encontros entre
os nós de uma rede centralizada num só ponto:
a equipa organizadora. Ou seja, a rede Manobras ainda não foi, ainda não é.
Quem é então o Manobras? O Manobras pode
então ser encarado como um laboratório, onde
se experimentaram fórmulas que podem resultar a seu tempo.

O Manobras quer ser? Quer! Mas é preciso
amarrar a rede, tornando-a consistente e criando
uma estrutura responsável de gestão.
FUTURO

O futuro, portanto, já começou. Mas quer-se
mais lento e menos disperso. O Encontro de
Manobristas foi um bom desfecho ou um bom
princípio. Percebeu-se que há projectos que,
tendo integrado o Manobras, prosseguirão,
agora autonomamente. No mesmo formato ou
em formatos distintos, no mesmo território ou
fora dele.
Continuam as manobras. Como existiriam já
e continuariam também. Porque, não sendo
as condições as ideais, só projectos autónomos
foram possíveis. Essa autonomia garantiu-lhes
total independência. Ficando a vontade de perceber e pertencer à rede.
Resulta daqui então que o futuro do Manobras
e da sua rede poderá só se garantir se for organizado, por via de uma associação ou outro tipo
de estrutura que assegure a manutenção dessa
rede. Sob pena de se dissipar o rasto das manobras que conseguiram agregar nos últimos dois
anos, ficando-se pela experiência que foi “a salvação de muitos artistas”.
Para continuar, o Manobras tem que ser sustentável. E a sua sustentabilidade depende, acima
de tudo, da sua integração numa política cultural séria, que não se limite a um mediatismo
garantido pela oferta excessiva e focalizada no
tempo e no espaço. Que assegure um envolvimento e compromisso efectivo entre as instituições, os agentes culturais e a cidade. Para o
futuro. AB, FSS
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Grupo 6

MANTEMO-NOS
EM CONTACTO?
COMO VAMOS SABENDO
UNS DOS OUTROS?

A DIMENSÃO DO MANOBRAS E A
COMUNICAÇÃO ENTRE AGENTES

Segundo alguns participantes, nas duas edições anteriores do Manobras parece ter existido
pouco conhecimento, por parte dos actores, da
totalidade de ações que compunham o evento.
Cada actor estava concentrado nas suas acções,
com uma participação relativamente reduzida nos restantes projetos. Porém, reconhece-se uma evolução positiva entre a primeira e
a segunda edições. A segunda edição consagrou mediaticamente o projeto junto do grande
público.
PLATAFORMAS E CANAIS DE AGREGAÇÃO
ENTRE OS ACTORES

Nas edições anteriores foram diversas as plataformas e os canais utilizados para atrair, agregar
e manter o contacto entre os agentes: plataformas online, comunicação interpessoal, divulgação feita através dos veículos do próprio evento
(cartazes, por exemplo). Em 2012 a informação
directa assumiu particular realce.
Contudo, subsistiu a sensação de uma quantidade excessiva de informação, resultado em
grande parte da concentração de muitas ações
num curto espaço de tempo e da impossibilidade física de os actores marcarem presença em
todas essas iniciativas.
Surge, por outro lado, a necessidade de fazer
uma distinção entre a comunicação a ser efectuada para os actores, e aquela que deve ser efectuada para a comunidade do Porto. Apesar de
igualmente importantes, as necessidades dos
dois públicos são claramente diferentes e devem
ser trabalhadas de um modo específico.

amadureceu. Construiu-se um património que
é composto pela experiência das acções e pelo
conhecimento estabelecido entre os actores.
Os agentes transformaram-se, eles próprios,
numa comunidade. As ligações estenderam-se
e estabeleceram-se igualmente com os habitantes. Essas relações têm também uma componente afectiva que constitui o património actual
do Manobras. Este património de afectos pode
e deve constituir uma inspiração no futuro do
Manobras.
O MANOBRAS DO PORTO
ENQUANTO MARCA

ENTIDADE AGREGADORA

Um exercício deve ser feito neste momento de
pausa: o da identificação da identidade do Manobras: evento cultural? Artístico? Um movimento
de cidadania? Um movimento social? Ou uma
chancela de um conjunto de actividades que vão
acontecendo no Centro Histórico, expandidas
para o resto da cidade?

Dada a conclusão do sistema de financiamento
que sustentou o Manobras, cumpre encontrar
soluções que possam garantir a manutenção
da actividade para além desse apoio no sentido
de o movimento se tornar gradualmente auto-sustentável. A continuidade pode, em primeiro
lugar, passar pela criação de uma “entidade
agregadora” independente, que seja orientadora
dos projectos e faça a gestão de um calendário
annual, descentralizado, ao qual se possa associar a marca do Manobras.

A consolidação e manutenção desta marca
baseia-se, em grande parte, na rede humana e
institucional da comunidade do Porto que foi
construída ao longo das duas edições, e cuja geografia deve irradiar dos espaços físicos a partir
dos quais se desenvolveu o Manobras. A maior
ou menor força desta marca determinará a
expectativa e vontade dos actores e respectivas
comunidades de voltarem a trabalhar, estabelecendo uma cumplicidade de tipo novo a médio e
longo prazo.
Desta forma aconselha-se que a marca possa
e deva ser devolvida à comunidade Manobras,
para que esta a adopte como o seu símbolo.
PASSAGEM DE UM EVENTO

PATRIMÓNIO DO MANOBRAS,

Da primeira para a segunda edição o Manobras
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Essa estrutura orientadora poderia ser relativamente reduzida e delegar, em cada ano, em entidades, espaços e associações que participaram
em edições anteriores, a responsabilidade de
dinamizar e definir um calendário de actividades anuais. Cada ano esse conjunto de entidades
poderia mudar, num esquema rotativo, garantindo desta forma a manutenção da actividade
ao longo do tempo.
ESPAÇOS DE CONVERGÊNCIA

A UMA ACTIVIDADE CONTÍNUA
REDE DE RELAÇÕES

mais contínua, ao longo de um ano. Esta diluição da actividade pode acarretar eventualmente
perdas, nomeadamente no impacto que um
evento “concentrado” tanto em termos de capacidade de atracção dos públicos e dos média.
Porém, os ganhos são substanciais ao nível da
manutenção do contacto entre os agentes, na
possibilidade de os públicos assistirem a uma
maior diversidade de eventos, e na manutenção do Manobras na cidade de uma forma mais
permanente, “mais residente”, ao longo de todo
o ano.

Aquilo que foi um evento de cinco ou dez dias
em edições anteriores tem possivelmente a
ganhar em transformar-se numa actividade

Ao longo das duas edições, alguns locais onde
ocorriam eventos assumiram-se como espaços de convergência. Estes espaços podem, no
futuro, aproveitando o estatuto de aglutinadores que conquistaram, ser pontos de referência

e locais de realização de eventos concretos que
construam o calendário de atividades. Espaços
permanentemente activos, “espaços-âncora”,
pólos de acção do Manobras ao longo do ano.
DAR CONTINUIDADE A PROJECTOS
ANTERIORES

Nos dois anos do Manobras destacaram-se eventualmente determinados projetos, quer pela
quantidade de participantes, quer pela intercepção dos agentes do evento com a população e
entidades locais. Criou-se assim um património
quer ao nível estrutural, relativo a espaços e a
conjunturas de trabalho, quer ao nível dos propósitos e das intenções. Essa relação já estabelecida pode agora ser explorada. As iniciativas,
ainda que numa outra escala, podem ter continuidade e ser retomadas em próximas edições.
ORGANIZAÇÃO DE FUTUROS EVENTOS

No sentido de dar continuidade ao trabalho que
foi desenvolvido no Encontro de Manobristas,
fica a intenção de organizar outros eventos similares que avancem na concretização das ideias
lançadas. Neste âmbito, pode mesmo ser equacionada a possibilidade de se criar um encontro regular (bimensal) que seja um momento de
reflexão e trabalho sobre a estruturação da continuidade do Manobras.
MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DOS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

Esta continuidade deverá ser suportada e apoiada por um conjunto de canais já existentes e
pela criação de outros que facilitem a comunicação entre actores, a divulgação das actividades a
realizar, e a agregação do espólio de trabalho já
realizado em edições anteriores: websites, redes
sociais, rádio, bases de dados, canais online, etc.
AR, PC
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A capacidade de mobilização poderá crescer em acções
futuras se a continuidade de relação entre as instituições e
as pessoas for incentivada. A rede de trabalho agora criada é
abrangente, mas deve ser encarada como um ponto de partida
para um maior mapeamento de relações na cidade. E este é
talvez o maior desafio dos próximos meses e mesmo anos:
criar condições para que estes intervenientes fiquem activos,
empenhados e em contacto uns com os outros e todos com a
cidade.
HS
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A minha cidade é imponente, Brilhante.
Brilha tanto, tanto,
Que brinca às escondidas,
Mas tudo não esconde,
Não pode esconder:
As casas rotas,
O odor a óleo já tão gasto,
O mofo a soçobrar as narinas esgotadas,
Os buracos na calçada a devorar pessoas,
E as estátuas-homens a adornar paredes
Acastanhadas da urina acumulada,
E as estátuas-homens a vomitar palavras vãs
Contra a porca da vida,
E as estátuas-homens a escarrar
Tuberculose ou sida.
Oh, minha cidade imponente,
Brilhante,
Solta a vaidade,
Despe os enfeites, e desce à calçada.

CD
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MANOBRAS:
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Um Manifesto.
A Manifesto.
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1.
O Manobras converteu-se num catalisador
de interesses comprometidos com um debate
e práticas experimentais de vivências empenhadas
com uma visão libertadora do local.
Manobras has become a catalyst of interests,
committed to debating and experimenting forms of living
that are engaged with an emancipatory vision
of their place.
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2.
O Manobras tem um poder incrementador
do espírito de proximidade e de boa vizinhança
como instrumentos capazes de promover
a originalidade social.
Manobras has an incrementing capacity
for a spirit of proximity and good conviviality,
as capable tools towards social originality.
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3.
É um potenciador de energias pessoais
que, no plano existencial, elevam os níveis
de prazer no sentido do equilíbrio humano
num contexto do corpo social colectivo.
It is a facilitator of personal energies that,
on an existential level, raise the levels of pleasure
towards human harmony, in the context
of a collective social body.
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4.
É um dispositivo de produção cultural
com forte coeficiente transformador
de múltiplas formas de vida.
It is a device for cultural production
with a strong synergy of transformation
of multiple ways of living.
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5.
É uma experiência estética
que incorpora as pessoas num desafio
pela revalorização do presente
e pela criação de um novo espírito
e de um novo estilo de vida.
It is an aesthetic experience
that incorporates people on a challenge
for the re-valuing of the present,
as well as the creation of a new spirit
and a new lifestyle.
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6.
O Manobras impulsionou a comunidade
e um vasto leque de produtores culturais
a emitirem sinais visíveis de um tipo novo,
não elitista, que re-encarnam repertórios
populares e eruditos num plano igualitário.
Manobras stimulated the community
and a wide range of cultural producers
in producing visible signals of a new kind,
a non-elitist kind.
These signals re-incarnate popular
and scholarly repertoires within
a common field.
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7.
O Manobras, sem precedentes,
constituiu-se num argumento sobre a possibilidade
da comunidade em movimento se poder transcender
e libertar de amarras do seu quotidiano
e das relações intersubjectivas
impostas pela cidade.
Without precedent,
Manobras became a case on the possibility
of a dynamic community transcending itself,
freeing itself up from daily stigma
and inter-subjective relationships
imposed by the City.
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8.
O Manobras pode ser uma força motivadora
capaz de demonstrar que as pessoas,
trabalhando juntas, podem ser mais felizes,
desde que não sejam sujeitas a representações
organizativas superprogramadas e tutelares,
que lhes retirem a sua capacidade criativa.
Manobras may be a motivating force,
capable of demonstrating that, by working together,
people may lead a happier existence,
provided that they are not subject to super-structural,
custodial organisational representations that may
withdraw their creative abilities.
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9.
Em suma:
O Manobras tenderá a ser um campo de possibilidades
gerador de equilíbrios das pessoas com o seu lugar e com o seu tempo.
Ou até mesmo um instrumento radical com o qual as pessoas
possam vir a fazer a sua História.
In short, Manobras will tend to become a field of possibilities,
generating harmony between people, their place and their time.
It may even become a radical instrument with which people
will create their own History. CPT
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ÍNDICE DE IMAGENS
As imagens estão referenciadas em cada
par de páginas da esquerda para a direita,
de cima para baixo. É feita uma excepção
no Inventário de Projectos – Convocatória
Aberta, pags. 104-121. Nesta secção, as
imagens estão referenciadas de cima para
baixo, da esquerda para a direita.
Abreviaturas dos Autores
mais referidos:
AA: ANA ALVIM
AC: ANSELMO CANHA
AO: ADRIANA OLIVEIRA
AP: ANA PEDROSA
BA: BRUNA AMARAL
HA: HEITOR ALVELOS
HB: HELENA BORGES
LB: LUÍS BARBOSA
MFS: MARGARIDA FERREIRA DA SILVA
PCA: PEDRO CARVALHO ALMEIDA
As fichas técnicas referem quais destes
autores integraram as equipas de
documentação Manobras.
Ver páginas seguintes.

062-063 Foto, AO, Sombras
da Rua de Trás
Foto, AO, Familia Pestana
064-065 Foto, LB
066-067 Foto, LB, Peregrinações
Foto, AO, Olha Lá
068-069 Foto, AO, O Alimento
Foto, LB, Apanha-me
Se Puderes!
Foto, LB, Ateliers do Porto
070-071 Foto, LB, Arraial
Foto, LB, Baile dos Corpos
Extraordinários
Foto, HB, Corpos
Extraordinários
072-073 Foto, LB, Bandas em Manobras
Foto, AO, A Biscateira
Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112
Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112
074-075 Foto, AC, Cantina do Manobras
Foto, MFS, Cantina do
Manobras
Foto, BA, Casa das Brincadeiras
Foto, AA, Casa das Brincadeiras
076-077 Foto, LB, COM.TACTO

ÍNDICE

Foto, LB, Da Minha Janela Vê-se
O Rio

Nº Págs. Tipo, Autor da Imagem, Acção a
que se refere
Capa

Foto, AO, Obras para corpos
revistos e actualizados

CCapa

Foto, LB, Reboloção!

Lombada Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112
002-003 Foto, MFS, Retornáveis
004-005 Foto, LB
006-007 Foto, HA
008-009 Foto, HA
010-011 Foto, HA
012-013 Foto, HA

Foto, LB, De Passagem
Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Digitópolis
078-079 Foto, AO, A Dignidade
do Tripeiro Anónimo
Foto, LB, O Doméstico Saiu
à Rua
Foto, LB, Empenas
In_adaptadas
Foto, MFS, Family Ficcion Film
Project
080-081 Foto, Susana Neves, FIMPalitos
Foto, AA, Hestória(s) do Douro
Foto, LB, Jogo da Glória

014-015 Foto, HA

Ilustração, Von Calhau,
A Lenda de Miragia

016-017 Foto, HA

082-083 Foto, AO, Mais Hábitos

018-019 Foto, MFS, Reflexo * Oxelfer

Foto, MFS, Mãos ao Largo

022-023 Foto, AO, Porto Próximo

Peça Gráfica, Calote Esférica,
Mapa Use It

024-041 Ensaio Visual, HA, a partir
de espólio do autor e registos
fotográficos do espólio
documental do Manobras
044-045 Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
046-047 Foto, LB, Peregrinações
Foto, AC, Monopólio
Foto, LB, Monopólio
Foto, AO, Casa das
Brincadeiras
048-049 Foto, LB, XaTa Poesia Teatral –
XaTa Biatura
Foto, AO, Casa das
Brincadeiras
Foto, AO, Murais
Foto, AO, Olha Lá
Foto, AA, Janelas Com Tinta,
Têm Muito + Pinta!
Foto, LB, Retornáveis
050-051 Foto, AC, O Baile
Ilustração, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
052-053 Mapa, AP
Foto, LB
054-055 Foto, HB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
Foto, MFS, A Lenda de Pedro
Pedrossem
056-057 Foto, LB, Sons do Porto
Foto, MFS, Vamos dar uma
volta de carro
058-059 Foto, LB, Síncope
Foto, LB, Retornáveis
Foto, LB, Casa das Brincadeiras
Foto, LB, COM.TACTO
060-061 Foto, LB, Miragaia

Foto, LB, Meia de Leite Directa
084-085 Foto, AA, O Mercado
Foto, LB, Miragaia
Foto, AO, Murais
Foto, HB, Museu do Resgate
086-087 Foto, LB, Obras para corpos
revistos e actualizados
Foto, AO, Olha Lá
Foto, Ana Avim, Ai Maria
Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Outros Portos − Mau
Guia
088-089 Imagem, FAUP - CCREE,
Percursos Alternativos
Foto, Diogo Rodrigues,
Peregrinações
Foto, AA, Peregrinações
090-091 Foto, LB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
Foto, HB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
Foto, LB, Porto Próximo
Foto, HB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
Foto, LB, Porto Verde
092-093 Foto, AA, Porto São Bento
Foto, LB, Quem Sou Eu?
Foto, MFS, Rádio Manobras
Foto, LB, Reboloção
094-095 Foto, LB, Regime de Meia
Pensão

096-097 Foto, LB, O Baile
Foto, LB, Monopólio
Foto, LB, Não Músicos
Ensemble
Foto, MFS, Oh Brass On The
Grass Alas
098-099 Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Siga a Rusga
Foto, AC, Sinfonia Erasmus
Foto, HB, Síncope
Foto, LB, Síncope
100-101 Foto, AA, Sombras da Rua de
Trás e Arredores
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Som da Rua em
Manobras
Foto, LB, Stopestra
102-103 Foto, LB, Uma Revitalização das
Tradições Musicais em Miragaia
Foto, LB, Sons do Porto
Foto, LB, Sons do Porto
Foto, MFS, Sons do Porto
104-105 Ilustração, (elemento fornecido
pelo projecto), Alegria com
Firmeza, Firmeza com Alegria
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Como se contam
as histórias do povo
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Compositor
portuense F.C. Oliveira
(1921-2004)

108-109 Foto, LB, Maiores de 18

Mapa, AP

Foto, AO, Mund&Baile

Foto, AA, Limites

Foto, LB, Sons do Porto

Foto, LB, Retornáveis

Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Mamulengo –
Teatro Popular de Bonecos

Foto, LB, Banquete no centro
histórico

Foto, AO, Cúpulas
de Calças e Camisas

Imagem, (elemento
fornecido pelo projecto),
Maria vem à janela
Foto, AO, A (nossa) mesa
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), OCP - Operador
de cabine polivalente
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Off Balance
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Porto Céltico
Foto, LB, Portugal
dos Cabeçudos
Foto, LB, Sarau a pedais
Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Sé à Rua
Ilustração, (elemento fornecido
pelo projecto), Sem papas na
espinha
Peça Gráfica, (elemento fornecido pelo projecto), Senha 44
110-111 Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Sondóficina
Foto, LB, Space-Time Coltrane
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), The Cage
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Vida à Parte

Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Cronograma de
um Retrato Iconográfico

Foto, AO, Cúpulas de Calças
e Camisas

Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Mercado do
Bolhão: uma experiência
fotográfica para uma Imagem
de Autoria Colectiva
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Pernas para
que te quero
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), A Peste no Porto
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Porto, Património
Irrepetível
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Porto: Um senhor
imponente e tatuado
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Preito – Olhares
de Respeito
106-107 Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Recreativas
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Sem muralha
nem porta
Foto, LB, Cantas e Ditas
(Da Ponte ao Infante somos
a força do rio)
Foto, LB, O Cenáculo
Imagem, (elemento fornecido
pelo projecto), CLS 4G
Foto, LB, Como ser feliz
em apenas 5 dias
Foto, AO, Familia Pestana
Foto, AP, Guerra Aberta
Foto, LB, Impresso Improviso
Ilustração, (elemento fornecido
pelo projecto), Irmãos esferovite
Frame, Canal 180, José Maria
Pedroto declama Agostinho da
Silva numa pose à Soares dos
Reis

Foto, LB, Em cima da Vila

Foto, LB, Fazer Cidade
Foto, AO, Barcalhau à Gomes
de Sá
Foto, LB, Bocados
Foto, AO, D.O.C. (Denominação
de Origem Controversa)
Foto, LB, Petiscos e Miminhos
em directo
Foto, AO, As praças e as duas
metades da mesma cidadania Idas e voltas pelo rio
Foto, LB, As praças e as duas
metades da mesma cidadania
-O São João do Porto e o São
Pedro da Afurada
112-113 Foto, LB, Banquete no centro
histórico
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Conversas sem
Abrigo
Foto, AO, Encontros DesNorte
Foto, AO, In Loco
Foto, AP, O3C´s – Oficina de
Consumo Crítico e Consciente
Foto, LB, Olha lá – Duas
de letra – “Fala: Corpo”
Foto, AO, Olha lá – Duas
de letra – “Marginais?”
Foto, LB, Planta
Foto, AO, Sé à Rua - O cinema
em formação
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Ai Maria_vídeo
Foto, AA, Bartleby na Casa
da Mariquinhas
114-115 Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Percurso da
Memória
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Retratos em
Manobras
Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Sopa dos Contos
Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Vitória,
Meu Bairro

Foto, LB, Re:Manobras

Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Kanukanakina

Foto, MFS, A Lenda de Pedro
Pedrossem

Foto, AO, Retornáveis

Foto, LB, Má-Hora

Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Aires Mágicos

Foto, AO, Retornáveis

188-189 Foto, HB, Museu do Resgate

Foto, LB, Miragaia

Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Corredores |
Criadores da Memória

Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Melodia
de um rio

146-147 Foto, LB, Miragaia

Foto, MFS, Lavadouro

Foto, AO, Você escolheu errado
o seu super-herói

Frame, (elemento fornecido
pelo projecto), Gente Grande

116-117 Foto, MFS, Hangover

Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Manifesto

Foto, MFS, À praça! À praça!
Foto, MFS, Ataúde
Foto, AA, Cassandra
Projecto – Assalto à Rádio
Foto, AA, Figuras Típicas
Peça Gráfica, (elemento
fornecido pelo projecto),
Fruit De La Passion

Foto, AC, O Mundo
ao Contrário
Foto, LB, Procura-se Detective
Foto, AA, Relicário
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Sturqen
Foto, LB, Tren Go! Sound
System + Slide Jane
Foto, MFS, Um Dia Com Ela
Foto, AA, Viola Braguesa e
Percussões Mediterrânicas
Foto, LB, XaTa Poesia
Teatral – XaTa Biatura
118-119 Foto, LB, O Anfitrião
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Bam’bora Pó
Porto
Foto, LB, Cantil
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Linhas
Foto, MFS, Reflexo * Oxelfer

148-149 Foto, LB
Foto, LB, Jantar de Manobristas

Foto, LB, Arraial

Foto, MFS, Retornáveis

Foto, LB, Peregrinações

Foto, LB, Arraial

Foto, LB, Peregrinações

150-151 Foto, LB, Jantar de Manobristas

Foto, LB, Peregrinações

152-153 Foto, LB, Bandas em Manobras

Foto, MFS, Peregrinações

Foto, AA, Casa
das Brincadeiras

Foto, Janelas Com Tinta, Têm
Muito + Pinta!

Foto, AA, Casa das Brincadeiras

Foto, MFS, Porto Verde

154-155 Diagrama, Processo da
programação de conteúdos
156-157 Fotos, LB, O Doméstico
Saiu à Rua
158-159 Fotos, LB, Sombras da Rua de
Trás e Arredores
162-163 Foto, MFS, Poesias Sonoras e
Fado em Tempo Real
Foto, LB, Barca da Memória do
Porto para o Ano de 2112
Foto, BA, Porto Verde
164-165 Foto, LB, Sons do Porto

Foto, HB, Cachorros
Quentes – Editora Ambulante

166-167 Foto, LB, Casa das Brincadeiras

Foto, AA, Janelas Com Tinta,
Têm Muito + Pinta!
120-121 Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Guia-me
Peça Gráfica, (elemento
fornecido pelo projecto), Mapas
do Cinema
Foto, LB, Porto 2017
Foto, (elemento fornecido pelo
projecto), Sou do Porto e Trago
um Porto em Mim
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Star Dust
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Última Primavera
Foto, MFS, Vamos dar uma
volta de carro
Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Victória.Com
Foto, HB, Conversas Polaroid
(Ciclo)
122-123 Foto, AO, Casa das
Brincadeiras
Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
124-125 Foto, AO, Casa das
Brincadeiras
Foto, AO, O Alimento
126-127 Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
128-129 Imagem, Processo da
programação de conteúdos
Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
130-131 Ilustração, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
132-133 Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
Mapa, AP
134-135 Mapas, AP
136-137 Mapas, AP
138-139 Foto, LB, Arraial
Foto, MFS, Miragaia
140-141 Foto, AA, Mãos ao Largo
Foto, AA, Porto São Bento
142-143 Foto, LB, Não Músicos
Ensemble
Foto, MFS, Fantasmas
Foto, LB, Conversas Polaroid
(Ciclo)
144-145 Foto, AO, Casa das
Brincadeiras
Foto, AO, Baile dos Corpos
Extraordinários
Foto, LB, Porto Próximo

190-191 Foto, MFS, Linhas

Foto, MFS, Retornáveis

Foto, LB, Andaime

Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Fantasmas

Foto, LB, Retornáveis

Foto, AA, Porto São Bento
168-169 Foto, LB, COM.TACTO
Foto, BA, Barca da Memória do
Porto para o Ano de 2112
170-171 Foto, AA, O Mercado
Foto, MFS, Porto Verde
172-173 Diagrama, Processo da
programação de conteúdos
Foto, HB
174-175 Foto, LB, Não Músicos
Ensemble
Diagrama, Processo da
programação de conteúdos
Ilustração, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
176-177 Diagrama, Processo da
programação de conteúdos
Ilustração, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
Foto, AO, Casa das
Brincadeiras
178-179 Diagrama, Processo da
programação de conteúdos
Foto, AO, Olha Lá
Foto, AO, PortoPróximo

Foto, AO, Encontros DesNorte
Foto, LB, Da Minha Janela Vê-se
O Rio
Foto, MFS, Lavadouro
Imagem, Da Minha Janela Vê-se
O Rio
Mapa, AP
Imagem, Da Minha Janela Vê-se
O Rio
192-193 Mapa, AP
Foto, LB, Miragaia
Foto, LB, Jantar
de Manobristas

Foto, HB, Museu do Resgate

Foto, LB, Impresso Improviso
Foto, LB, O Doméstico Saiu
à Rua
186-187 Foto, HB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
Foto, LB, Sons do Porto
Foto, MFS, Sons do Porto
Foto, AP, Sons do Porto
Foto, LB, O Anfitrião
Foto, HB, Síncope

Foto, (elemento fornecido
pelo projecto), Janelas Com
Tinta, Têm Muito + Pinta!
220-221 Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA
Foto, AA, Ai Maria
Foto, AA, Reboloção!

Foto, AC, O Mercado

224-225 Foto, AA, Sons do Porto
Foto, AO, Retornáveis

226-227 Foto, LB, Meia de Leite Directa

Diagrama, Processo da
programação de conteúdos
202-203 Fotografias e Peças Gráficas,
A Transformadora, Processo,
criação e aplicação de peças de
Comunicação
204-205 Fotografias e Peças Gráficas,
A Transformadora, Processo,
criação e aplicação de peças de
Comunicação
206-207 Foto, AA, Porto Verde
Foto, AO
Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112
Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112

Mapa, AP

208-209 Foto, AA, O Baile

Foto, MFS, XaTa Poesia Teatral
– XaTa Biatura

212-213 Foto, AA, Casa das Brincadeiras

210-211 Fotos, AA, O Baile

Foto, LB, Sons do Porto

Foto, AA, Porto Verde

Foto, MFS, Dropetnica

Foto, AA, Porto São Bento
Foto, AA, Porto São Bento
Foto, AA, Porto São Bento
Foto, AA, Hestória(s) do Douro
Foto, AA, Não Músicos
Ensemble
Foto, AA,
Oh Brass On The Grass Alas
Foto, AA, O Baile

Foto, MFS, Encontro de
Manobristas
276-277 Foto, Grupo de trabalho 3,
Encontro de Manobristas
Foto, Grupo de trabalho 3,
Encontro de Manobristas
278-279 Diagrama, Grupo
de trabalho 3, Encontro
de Manobristas
280-281 Ilustrações, Grupo
de trabalho 5, Encontro
de Manobristas
282-283 Foto, AA, Encontro
de Manobristas
286-287 Foto, LB, Maiores de 18
Foto, LB, Banquete no centro
histórico

Foto, LB, Da Minha Janela Vê-se
o Rio
Foto, AA, Reboloção!

228-229 Foto, MFS, Sons do Porto
Ilustração, Von Calhau,
A Lenda de Miragaia
Foto, AO, Mais Hábitos
232-233 Foto, LB, Sons do Porto

Foto, LB, Re: Manobras

274-275 Foto, MFS, Encontro de
Manobristas

Foto, AC, Rádio Manobras

230-231 Foto, BA, Casa das Brincadeiras

Diagrama, Processo da
programação de conteúdos

Foto, Grupo de trabalho 2,
Encontro de Manobristas

Foto, AA, Rádio Manobras

Foto, LB, O Baile

196-197 Diagrama, Processo da
programação de conteúdos

272-273 Foto, AA, Encontro de
Manobristas

Foto, AO, Retornáveis

Foto, AA, O Baile
Diagrama, Processo da
programação de conteúdos

268-269 Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA

Foto, AA, Sombras na Rua
de Trás e Arredores

Foto, LB, Peregrinações

194-195 Foto, AA, O Baile

Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112

222-223 Foto, AA, Peregrinações

Foto, LB, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112

200-201 Foto, LB, Meia de Leite Directa

Foto, MFS, Sons do Porto

266-267 Foto, LB, Impresso Improviso

Foto, AO
Foto, AC, O Mercado

Foto, AO, Obras para corpos
revistos e actualizados

218-219 Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA

Foto, AP
Foto, AP

260-261 Foto, LB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real

264-265 Ilustração, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA

Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real

Foto, LB, Reflexo * Oxelfer

258-259 Foto, AO, De Passagem

262-263 Foto, LB, COM.TACTO

Foto, MFS, Uma Revitalização
das Tradições Musicais em
Miragaia

Foto, LB, Jantar
de Manobristas

Foto, HB, Síncope
256-257 Foto, AO, De Passagem

Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA

Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real

Foto, LB, Jantar
de Manobristas

254-255 Foto, HB, Museu do Resgate

Ilustração, (elemento
fornecido pelo projecto),
Cantina do Manobras

Foto, LB, Jantar
de Manobristas

180-181 Diagrama, Processo da
programação de conteúdos

Foto, AO, Retornáveis

216-217 Foto, Jorge, via redes sociais
online, Fantasmas

Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real

198-199 Foto, LB, Peregrinações

184-185 Mapa, AP

Ilustração, Von Calhau,
Composição circular

Foto, LB, Jantar
de Manobristas

180-181 Foto, AO, Baile dos Corpos
Extraordinários

182-183 Mapas, Processo da
programação de conteúdos

214-215 Ilustrações, Participantes
no Encontro de Manobristas,
coordenados por PCA

Foto, LB, Oh Brass On
The Grass Alas

288-289 Foto, LB, Sarau a pedais
Foto, LB, Cantas e Ditas
(Da Ponte ao Infante somos a
força do rio)
290-291 Foto, MFS, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112
Foto, LB, Reboloção!
292-293 Foto, LB, Quem Sou eu?
Foto, MFS, Miragaia
294-295 Foto, MFS, Miragaia
Foto, LB, Almoço de Domingo
296-297 Foto, HB, Museu do Resgate
Foto, AO,
Casa das Brincadeiras

Foto, BA, Casa das Brincadeiras
234-235 Foto, MFS, Sons do Porto
236-237 Foto, LB, Sons do Porto
Foto, AA, Casa das Brincadeiras
238-239 Foto, AA, O Baile

298-299 Foto, AA, Mãos ao Largo
Foto, LB, Reboloção!
300-301 Foto, LB, Meia de Leite Directa
Foto, AO,
Casa das Brincadeiras

Foto, AA, Porto São Bento
Foto, LB, Síncope
Foto, AA, Casa das Brincadeiras
Foto, AA, Porto São Bento
Foto, AO, Baile dos Corpos
Extraordinários
Foto, HB, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real
240-241 Foto, LB, Síncope

302-303 Foto, LB, Sons do Porto
Foto, LB, Planta
304-305 Foto, LB, Retornáveis
Foto, LB, COM.TACTO
306-307 Foto, LB, COM.TACTO
Foto, LB, COM.TACTO
308-309 Foto, LB, Meia de Leite Directa
Foto, LB, Síncope

Foto, LB, Sons do Porto
242-243 Foto, AC, Barca da Memória
do Porto para o Ano de 2112
Foto, AC, Outros
Portos - Mau Guia

310-311 Foto, LB, COM.TACTO
Foto, LB, Meia de Leite Directa
312-313 Foto, LB, Bandas em Manobras
Foto, AO, Poesias Sonoras
e Fado em Tempo Real

244-245 Foto, HB, Museu do Resgate
Foto, LB, Museu do Resgate
Foto, HB, Museu do Resgate
246-247 Foto, LB, Quem Sou Eu?
Foto, LB, Porto Próximo

314-315 Foto, LB, COM.TACTO
Foto, LB, Sons do Porto
320

Foto, LB, Regime de Meia
Pensão

248-249 Foto, AA, Porto São Bento
Foto, AA, Síncope
250-251 Foto, LB, Síncope
Foto, LB, Regime de Meia
Pensão
252-253 Foto, AO, Baile dos Corpos
Extraordinários
Foto, LB, Miragaia

NOTAS
As imagens referenciadas como
documentais de projectos, registam
ocasionalmente o seu contexto
envolvente.
As imagens classificados como “mapas”
usam como suporte a Cartografia Base do
Porto, da Câmara Municipal do Porto.

índice de AUTORES

índice de citações

MANOBRAS NO PORTO

AA: Ana Alvim
PagS. 222-223

As citações são oriundas de cidadãos,
entidades e autores dos seguintes
projectos:

Equipa PortoLazer

AB: Aldara BIzarro
Pags. 280-281
ABG: António Brito Guterres
Pags. 275-278
AC: Anselmo Canha
Pags. 154-162, 172-200, 230-233
(entrevistador), 270-271
AP: Ana Pedrosa
Pags. 48-50, 154-162, 172-200,
230‑233 (entrevistador), 270-271

C01: Cachorros Quentes,
Editora Ambulante
Pag. 24.
C02: Mãos ao Largo
Pag. 26.
C03: Peregrinações
Pag. 27.
C04: FFFilm Project
Pag. 28

AR: Adriano Rangel
Pags. 208-213, 282-283

C05: Siga a Rusga
Pag. 28

CA: Carlos Aguiar
Pags. 273-274

C06: Vitória.com
Pag. 30

CD: Carmen Dessa
Pag. 289

C07: Retornáveis
Pag. 32

CDD: Cidadão
Pag. 229

C08: Ai Maria
Pag. 34

CM: Carlos Martins
Pag. 221

C09: In Loco
Pag. 35

CPT: Um repto entre cidadãos,
permanentes e transitórios, da
Cidade do Porto
Pags. 291-315

C10: Vitória.com
Pag. 36

CS: Chiara Sonzogni
Pags. 144, 149, 152-153
DB: Daniel Brandão
Pags. 138-141
DM: Domingos Martins
Pags. 142-143
FSS: Fátima São Simão
Pags. 280-281
GC: Gustavo Costa
Pags. 62, 65-66
HA: Heitor Alvelos
Pags. 46-50, 256-267, 270-271
HB: Helena Borges
Pags. 138-141
HN: Hugo Neto
Pag. 163
HS: Hélder Sousa
Pags. 272, 285
JB: Transeunte que resolveu
espreitar.
Pags. 234-241
JF: José Ferrão
Pag. 165
JMF: Joana Meneses Fernandes
Pags. 56-57
JS: Jaime Sarró
Pags. 273-274
LC: LuÍsa Carvalho
Pags. 202-205
LF: LuÍs Fernandes
Pags. 224-227
LMT: Lino Miguel Teixeira
Pags. 242-245, 279-280
LP: Liliana Pinto
Pag. 272
MB: Marianne Baillot
Pags. 147, 149-151
MIC: Maria Inês Castanheira
Pags. 48-50, 154-162 (entrevistador)
MM: Manuel Mendes
Pags. 230-233

C11: Quem sou eu?
Pag. 38
C12: Lino, via redes sociais online
Pag. 41
C13: José Brochado
Pag. 167
C14: O Alimento
Pag. 168
C15: Cantina do Manobras
Pag.168
C16: À praça! À praça!
Pag. 214
C17: Elisabete, via redes sociais online
Pag. 214
C18: Gisela, via redes sociais online
Pag. 215
C19: Vítor, via redes sociais online
Pag. 215
C20: Jeferson, via redes sociais online
Pag. 215
C21: Jorge, via redes sociais online
Pag. 216
C22: Sopa dos Contos
Pag. 216
C23: Bruna Amaral
Pag. 216
C24: Peregrinações
Pag. 217
C25: Ana Luísa, via redes sociais online
Pag. 218
C26: Fantasmas
Pag. 218
C27: José, via redes sociais online
Pag. 218
C28: Comandante da PSP do Porto
Pag. 219
C29: Palmira e Ricardo,
via redes sociais online
Pag. 219
C30: Rádio Manobras
Pag. 219

Direcção
Hugo Neto
Coordenação de Projecto
E Relações Institucionais
Nuno Lemos
Coordenação Logística
Bernardo Soares
Acompanhamento de Produção
Pedro Mendes

Coordenação de Produção
Isabel Longa

Coordenação de Comunicação
Cristina Pinto

Assistência à Produção Gráfica
José Rodrigues

Coordenação Financeira
Raquel Almeida, Márcia Teixeira

Assistência à Produção
de Acções
Carla Ribeiro (2011)

Coordenação Financeira e
Controlo de Gestão
Francisca Ramalhosa (2012)

Assistência à Gestão de Projecto
Rita Torres (2011)

Assessoria Jurídica
Joana Guedes (2011),
João Regadas (2012)

Gestão de Redes Sociais e
Conteúdos Web
ByDas (2011), Jorge Simões (2012)

Equipa Executiva
Direcção
Opium

Documentação (2011)
Apoio à Coordenação
Daniel Brandão

Coordenação Artística
e de Conteúdos
Anselmo Canha, Ana Pedrosa

Documentação Participada
Marianne Baillot

Coordenação Financeira
Goreti Almeida, Márcia Teixeira
Produção
Conteúdos Mágicos, José Pina,
Ana Neto, José Manuel Cardoso
(2011), Tiago Faustino (2012),
Cristina Pedrosa (2012)

Registo Áudio
Projectos Sons do Porto,
Rádio Manobras

Conselho Consultivo

Coordenação Documental
Adriano Rangel

Arquitectura
Manuel Mendes
Artes Performativas
Hélder Sousa
Artes Visuais
Heitor Alvelos
Ciências Sociais
Luís Fernandes

Documentação (2012)
Projecto “Documentar
Manobras no Porto”
Instituição parceira
ID+, Instituto de Investigação em
Design, Media e Cultura

Coordenação Editorial
Heitor Alvelos
Coordenação de Arquivo Sonoro
João Cruz
Fotografia
Ana Alvim, Bruna Amaral, Helena
Borges, Luís Barbosa, Margarida
Ferreira da Silva

História
José Ferrão

Vídeo
António Castro, César Augusto,
Joana Machado, João Pereira

Monitorização e Avaliação

Recolha Documental e Mediação
Bruna Amaral

Patrícia Romeiro

Comunicação

NT: Nuno Travasso
Pags. 275-278

Os conteúdos não referenciados
foram redigidos pela equipa da edição

Vídeo
Dawn Pictures, Riot Films,
César Pedro

Coordenação de Documentários
Convocatória Aberta e
Projecções
César Pedro

Direcção de Projecto
e Estratégia
Luísa Carvalho

VM: Participante que chegou
atrasado.
Pags. 234-241

Fotografia
Adriana Oliveira, Luís Barbosa

Apoio à Produção
Dias de Manobras
Bruno Pinto (2011), Carolina
Santos (2011), Maria Pires (2011),
Maria Vasquez (2011), Mariana
Barros (2011), Miguel Barbosa
(2011), Rita Campos Costa (2011),
Rodrigo Caldeira (2011), Rui Sousa
(2011), Sofia Peralta (2011), Fábio
Ramunni (2012), Guilherme Silva
(2012), Marco Santos (2012), Sofia
Truta (2012), Vanda Santos (2012)

Consultoria
Heitor Alvelos

VF: Vladimro Feliz
Pag. 58

Clipping
Cision

Coordenação Geral
Joana Meneses Fernandes

ND: Nanda
Pags. 138-141

PR: Patrícia Romeiro
Pags. 46-47, 50-55, 154-162
(entrevistador), 206-207, 279-280

Programação do site
Civilis

Direcção Executiva
Carlos Martins

Autoria e Coordenação
A Transformadora

PDR: Pedro Rios
Pags. 48-50, 154-162 (entrevistador)

Redacção de Conteúdos
Pedro Pacheco, Olga Magalhães
(2011), Sónia Machado (2011),
Pedro Tavares (2012),
Jorge Simões (2012)
Designers externos de apoio
aos parceiros
Luís Camanho (2011),
Diogo Oliveira (2011)

MR: Miguel Ramos
Pag. 228

PC: Paulo Cardoso
Pags. 282-283

LIVRO

Assessoria Mediática, Redacção
de Conteúdos para Média
Lino Miguel Teixeira
Apoio à Assessoria Mediática
António Pedro Pereira (2012),
Patrícia Azeredo (2012)
Design de Comunicação
Pedro Regadas (2011), Telmo Sá
(2011), Virgínia Valente (2012),
Rui Felizardo (2012)
Web Design
Nuno Martino, Rodrigo Melo

Gestão de Base de Dados de
Imagem e Vídeo
Rui Moreira
Registos Áudio
Projectos Sons do Porto, Rádio
Manobras

Júri Convocatória Aberta
(2011)
Exibições
Filipe Lopes, Hélder Sousa,
Joaquim Campos
Instalações
Ana Rainha, Manuel Mendes,
Susana Milão
Conversas
Ana Clara Silva, Braz Pereira,
Patrícia Romeiro
Documentários
Heitor Alvelos, Luís Ismael,
Mário Micaelo
Gastronomia
Rui Paula (Júri e Formador)

Júri Convocatória Aberta
(2012)
Exibições
Ana Cristina Vicente, Gustavo
Costa, Ivo Dias
Instalações - A
Carlos Aguiar, Mónica Silva com
projectos praças de Manobras:
Hugo Cruz, Marta Bernardes,
Miguel Ramos, Miguel Rosas
Instalações - B
Carlos Aguiar, Luísa Carvalho,
Marta Ângela
Documentação
Adriano Rangel, Filipe Pinto,
Heitor Alvelos
Processos
Igor Gandra, Inês Guedes de
Oliveira, Patrícia Romeiro

Moderadores, Relatores e
Participantes do Encontro
de Manobristas (2012)
Moderador Geral
Heitor Alvelos
Grupo 1
(Mod.) Hélder Sousa, (Rel.) Liliana
Pinto, (Part.) Amélia Carrapito,
António Santos Silva, Elena
Castro, Francisca Vaz, José A.
Cunha, José Carretas, Margarida
Silva, Pedro Torres, Ricardo Leite,
Rosinda Casais, Rui Osório, Rui
Rodrigues, Susana Milão, Teresa
Ferreira, Xavier Romão
Grupo 2
(Mod.) Carlos Aguiar, (Rel.) Jaime
Sarró, (Part.) Adelaide Osório, Ana
Madureira, Ana Neto, Bruno Vale,
Chiara Sonzogni, Daniel Brandão,
Helena, Márcia Teixeira, Nuno
Guedes, Rui Vasconcelos
Grupo 3
(Mod.) António Brito Guterres,
(Rel.) Nuno Travasso, (Part.) Ana
Palma, Filipa Mora, Inês Maia,
Luciano Amarelo, Paulo Santos
da Cunha, Pedro Negrão, Sara
Natária, Susana Carvalho

AUTORIA
PROJECTO “DOCUMENTAR
MANOBRAS no porto”
CONCEPÇÃO
Heitor Alvelos
COORDENAÇÃO
Adriano Rangel, Anselmo Canha,
Ana Pedrosa
GESTÃO DE CONTEÚDOS
Ana Alvim
TRADUÇÃO
Heitor Alvelos
DESIGN
A Transformadora
APOIO na Paginação
Incomun
IMPRESSÃO
Norprint
Depósito LEGAL
356750/13
ISBN
978-989-96486-2-3
1ª edição
600 exemplares
PortoLazer
Empresa de Desporto
e Lazer do Município
do Porto
Este livro reúne contributos
múltiplos, compilados
e editados pela equipa editorial.
Os conteúdos expressam
exclusivamente os pontos de vista
e opiniões destes contribuidores.
Uma versão digital
deste livro está
disponível através
do link:
http://futureplaces.up.pt/
manobras/livro_manobras.pdf
Porto, Março de 2013

Grupo 4
(Mod.) Lino Teixeira, (Rel.) Patrícia
Romeiro, (Part.) Gustavo Costa,
Hugo Neto, Jorge Prendas, Jorge
Simões, Manuel Andrade, Miguel
Rosas, Patrícia Caveiro, Raúl
Constante Pereira, Sofia Santos
Grupo 5
(Mod.) Aldara Bizarro, (Rel.) Fátima
São Simão, (Part.) Ana Figueiredo,
Ana Pedrosa, Artur Jaime, Bruno
Soares, Cândido Mendes, Daniela
Parra, Helena Borges, Hugo Cruz,
Inês Guedes de Oliveira, Mariana
Bacelar

As manobras são de quem as faz.
A equipa agradece a todos os que
contribuíram para a sua realização.
Não os conseguimos nomear
extensivamente por incapacidade
de dar notícia de todos os gestos,
em todas as frentes de acção.
Ficam assim os agradecimentos,
incompletos, da equipa à
Árvore, Cooperativa de
Actividades Artísticas, CRL
/ Edgar Secca; Associação
Recreativa e Desportiva
São Pedro de Miragaia;
Belíssima; Brandão & Azevedo –
Investimentos Imobiliários, Lda.
/ Pedro Vale; Bufete El Reys; C.M.
Porto / António Rebelo, Isabel
Santos; Café Calhambeque;
CANAL 180; clearspot; CP COMBOIOS DE PORTUGAL; Casa das
Colunas; Casa da Horta / Mathieu,
Alessandro; Casa do Infante –
Arquivo Municipal / Sofia Alves,
Daniela Fernandes, Maria João
Calheiros, Olga Maia, Teresa
Resende; Casa Museu Guerra
Junqueiro / Ana Clara Silva, Eva
Gomes; Canto Doce; Carlos Costa
(Litos); Centro Social e Paroquial
de São Nicolau; Centro Paroquial
e Social de Nossa Senhora da
Vitória / Joana Dias; Centro
Social da Sé Catedral do Porto
/ Padre João Carrapa, Manuela,
Alexandra Martins; Centro
Social da Paróquia de Miragaia
/ Padre Renato, Inês Familiar;
Clube Desportivo Belindouro;
Confeitaria Muralhas; Domingos
Saraiva; ESAP; Escola Artística
e Profissional Árvore C.R.L.
/ Francisco Silva; Federação
das Associações Juvenis do
Distrito do Porto – Casa das
Associações / Cláudia Vieira;
Federação das Colectividades
do Distrito do Porto / Domingos
Martins, Armando; Filipe
Martins; Fundação para o
Desenvolvimento da Zona
Histórica do Porto / Ana Teixeira,
Alexandra Serra; Glória; Grupo
de Trabalho RSI / Ana Costa;
GRICHP, Grupo de Reflexão e
Intervenção no Centro Histórico
do Porto / António Silva, Cândido
Venceslau Mendes, Manuel
Andrade, Jorge Coelho; Grupo
Desportivo Infante D. Henrique;
Grupo Musical de Miragaia /
Miguel Ramos, César Pedro;
Guindalense Futebol Clube; Hard
Club / Ana Póvoas; Ivo Dias; José
Manuel Carvalho;

Junta de Freguesia do Bonfim
/ Armindo Luís Teixeira; Junta
de Freguesia de Massarelos /
José Carlos Gonçalves, Jorge
Magalhães; Junta de Freguesia
de Miragaia / Maria Cecília
sampaio, Abílio Teixeira; Junta
de Freguesia de Sto. Ildefonso
/ Wilson Faria, Maria de Lurdes
Rito; Junta de Freguesia de
São Nicolau / Carmen Navarro,
Ana Maria Domingos; Junta de
Freguesia da Sé / Ana Teixeira;
Junta de Freguesia da Vitória /
António Oliveira, João Pimentel;
Lanchinho da Vitória; Liliana
Pinto; Lusa, agência de notícias
de portugal, s.a. ; Maranhão,
Amaral Pinheiro & Gomes, Lda.
/ Filipe Sales e Albino Sales;
Metro do Porto; Miss’Opo Guest
House / Paula; Naná; Nanda; Nós
do Centro; Os Arcos de Miragaia;
Orfeão do Porto / Plácido
Martins, Pedro Norton, Isaura
Santos; Pão Quente Princesa
da Ribeira; Papelaria Araújo &
Sobrinho; Paula Fonseca; Porto
Vivo SRU / Brás Pereira, Margarida
Guimarães, Chantelle Santos; PSP
Porto / Intendente Moura, Chefe
Encarnação; rádio festival;
rádio nova era; Rancho do Douro
Litoral; Rancho Folclórico
do Porto / António Fernandes;
Restaurante Fado Menor / Nanda;
Ribeirense; rtp; Rui Sousa e Ida;
Rui Vasconcelos; SAOM – Serviço
de Assistência das Organizações
de Maria / Carla Balbino, Marta
Oliveira; sapo.pt; semanário
grande porto; Sílvia da Mãe Preta
e Maria João; STCP; Susana Milão;
Tanae Timor; time out porto;
Turismo do Porto; Verónica;
Virgílio Pires.
Aos manobristas.

Grupo 6
(Mod.) Paulo Cardoso, (Rel.)
Adriano Rangel, (Part.) Ana
Alvim, António Oliveira,
Belíssima,Cristina Grande,
Cristóvão Sá Pimenta, Glória,
Joana Mesquita, Luisa Carvalho,
Marisa Ferreira, Pedro Jorge
Pereira
Nota
Os elementos da equipa sem referência de
ano colaboraram durante toda a vigência
do Manobras no Porto.
Os elementos da equipa com referência a
um ano (2011 ou 2012) colaboraram no
ano especificado.

Co-finaciadores

uma iniciativa

promotores

