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Resumo  

  

O presente relatório centra-se nas atividades concretizadas ao longo de oito meses de 

estágio, no MIRA composto por três galerias dedicadas à arte contemporânea e eventos 

culturais, em Campanhã, no Porto. Para um melhor entendimento das atividades 

realizadas, faz-se uma descrição das galerias e das suas características muito particulares 

que, por sua vez, levaram à exploração da questão dos espaços alternativos, dando origem 

à problemática teórica abordada no relatório. As atividades teóricas e práticas 

desenvolvidas são descritas de modo a apresentar e analisar o impacto que tiveram na 

complementação da minha formação no âmbito do Mestrado em Estudos de Arte - 

Especialização em Estudos Museológicos e Curadoriais.  

  

Palavras-chave: curadoria; MIRA; arte contemporânea; alternativo; comunicação; 

produção. 
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Abstract 

 

This report focuses on the activities carried out over an eight-month internship at MIRA, 

three galleries dedicated to contemporary art and cultural events in Campanhã, Porto. For 

a better understanding of the activities carried out, a description of the galleries and their 

very particular characteristics is given. The particular aspects of MIRA led to the 

theoretical problem addressed in the report which consisted of exploring the theme of 

how we may define MIRA according to the typologies of exhibition and cultural spaces 

already historically defined. The theoretical and practical activities developed during the 

internship are described in order to present and analyze the impact they have had in 

complementing in my formation in the scope of the Masters in Art Studies – 

Specialization in Museological and Curatorial Studies. 

 

Keywords: curatorship; MIRA; contemporary art; alternative; communication; 

production. 
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1. Introdução 

 

O presente relatório diz respeito ao estágio realizado no MIRA que, 

administrativamente, é uma empresa, composta por três espaços dedicados à exposição 

de arte contemporânea e a outros eventos de cariz cultural, situados em Campanhã, no 

Porto. O estágio concretizou-se no âmbito do segundo ano do Mestrado em Estudos de 

Arte – Especialização Estudos Museológicos e Curadoriais. 

O estágio teve como objetivo principal aperfeiçoar o conhecimento das 

ferramentas necessárias para a criação e desenvolvimento de exposições, compreendendo 

todos os seus passos, desde a pré-produção à pós-produção, e desenvolver competências 

profissionais necessárias ao desempenho de atividades nos campos da curadoria e da 

museologia. Neste sentido, o estágio englobou atividades ligadas à área da curadoria, mas 

também a outras que com ela se interligam, tais como a produção e a comunicação. Esta 

possibilidade de desenvolver atividades em vários campos foi o principal motivo para a 

escolha de estagiar no MIRA, a par da reconhecida importância cultural que desempenha 

na cidade do Porto através do cumprimento de uma programação regular composta por 

eventos de cariz artístico, social e cultural variados. 

Considerando o caráter diversificado das atividades planeadas para o estágio, o 

mesmo dividiu-se em duas partes, sendo a primeira sob orientação interna por Manuela 

Matos Monteiro (diretora do MIRA) e a segunda sob orientação interna José Maia1 

(diretor artístico do Espaço MIRA). Esta divisão foi acordada após o início do estágio e 

implicou a alteração do plano de estágio original, mas tal aconteceu com a intenção de 

organizar e equilibrar melhor as atividades a realizar e tornar a experiência no MIRA mais 

completa. 

Com o relato que se segue, pretende-se dar a conhecer as atividades desenvolvidas 

durante os oito meses que compuseram o estágio no MIRA, assim como os 

conhecimentos e capacidades adquiridos com as mesmas. 

Para uma melhor contextualização das atividades desenvolvidas e considerando 

as características muito particulares – quer a nível físico, quer ao nível da programação 

cultural – dos espaços que compõem o MIRA e que moldaram a experiência vivida no 

âmbito do estágio, o presente relatório inicializar-se-á com uma breve referência à história 

 
1 José Manuel dos Santos Maia utiliza o nome José Maia enquanto curador e, Manuel dos Santos Maia, 

enquanto artista 
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dos espaços de exposição alternativos a entidades institucionais e à do MIRA que 

culminará na problemática teórica do nosso estudo: como podemos definir o MIRA? A 

investigação teórica teve como base a minha experiência nas galerias, uma pesquisa e 

análise bibliográfica sobre espaços de exposição de arte e entrevistas realizadas à diretora 

do MIRA, Manuela Matos Monteiro e ao diretor artístico do Espaço MIRA, José Maia. 

No terceiro e no quarto capítulo (referentes às ações realizadas na primeira e na 

segunda parte do estágio, respetivamente), descrevem-se as atividades desenvolvidas e as 

competências que daí se adquiriram, fazendo-se considerações sobre a forma como os 

objetivos definidos foram alcançados e referindo-se as estratégias utilizadas para tal. As 

ações foram organizadas segundo tipologias e cada uma destas é acompanhada por uma 

breve avaliação de competências. 

Por fim, na conclusão é apresentada uma avaliação geral do estágio e algumas 

considerações finais sobre o impacto do mesmo ao nível da formação na área da curadoria 

e da museologia. 
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2. Como podemos definir o MIRA? 

 

 A presente investigação foi motivada pelos aspetos particulares que compõem o 

MIRA, quer ao nível dos espaços físicos, quer ao nível da programação das galerias e que 

promoveram a reflexão sobre como se poderá definir estes espaços tão distintos de outros 

que existem no Porto. O objetivo nunca foi finalizar a investigação necessariamente com 

o enquadramento do MIRA numa categoria, mas sim refletir e explorar a questão que 

aqui se coloca e que, ao mesmo tempo, permite apresentar os espaços que constituem o 

MIRA sob uma perspetiva mais crítica ao invés de se realizar apenas uma descrição dos 

mesmos.  

 As hipóteses de o MIRA ser um museu ou uma galeria comercial, foram 

descartados à priori por motivos óbvios: não se trata de uma entidade institucional e não 

existe comercialização de produtos artísticos. Assim, inicialmente, a investigação foi 

orientada para a possibilidade de o MIRA poder ser definido como um espaço alternativo 

e, neste sentido, é visível, na primeira parte do estudo, a tendência para a procura de 

pontos comuns e divergentes entre essa tipologia de espaço e as galerias MIRA. Contudo, 

à medida que a investigação foi avançando e se foi refletindo de forma mais informada 

sobre a problemática, percebemos que categorizar o MIRA como um espaço alternativo, 

não será o mais adequado. 

 O conceito de espaço artístico alternativo é um termo que foi usado primeiramente 

para definir algumas esferas de práticas artísticas que emergiram no final da década de 

1960 e início da década de 1970. Existindo a vontade de transformar a estrutura 

estabelecida do mundo da arte, os espaços e as práticas alternativas surgiram como um 

discurso reformista que acompanhou protestos simbólicos contra a autoridade do sistema 

institucional e do mercado da arte. Neste contexto, estavam em causa várias questões, 

mas sobretudo o poder que os principais agentes do sistema artístico possuíam e que 

limitavam os direitos dos artistas no controlo da produção, exposição e distribuição das 

suas obras2. 

 

«(…) num momento marcado pelo compromisso de intervenção política e social de 

diversos sectores da população, como os intelectuais, a juventude e os estudantes, 

convocados a organizar-se perante as mudanças em curso, bem como a ascensão de novos 

movimentos sociais de esquerda conta a guerra e a discriminação de género e racial, entre 

os artistas tomava corpo também a questão de que tipo de intervenção colectiva ou que tipo 

 
2 Jürgens, Sandra (2016), Instalações Provisórias, p. 179 
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de trabalho e de obra de arte seria pertinente desenvolver para tornar efectiva a sua 

participação no contexto revolucionário vivido em sociedade»3 

 

 

 Assim, é no enquadramento descrito por Sandra Jürgens, nos anos setenta, que se 

assiste a um maior número de artistas envolvidos em práticas diretas contra o estado do 

mundo, dos museus e da cultura através da criação de organizações ativistas e de espaços 

e estruturas de arte não institucionais que são acompanhados por novas formas de trabalho 

artístico e crítico e que desempenharam uma importância essencial para o surgimento dos 

chamados espaços alternativos. 

 

«Os espaços alternativos, também conhecidos por ‘espaços de artistas’, refletem assim a 

possibilidade de satisfação das expectativas dos criadores: aí circulam as obras e ideias 

de um grupo de intervenientes, mais produtores do que compradores ou visitantes, que 

configuram uma rede de actuação paralela, alternativa aos modelos que predominam nos 

circuitos existentes»4 

 

 O surgimento do fenómeno alternativo provém de movimentos políticos e está 

intimamente relacionado com o exercício da prática artística de cariz experimental, 

fazendo parte de um esforço impulsionado pela vontade de contornar o sistema comercial 

das galerias e a sua exclusividade social baseada em critérios económicos. Neste sentido, 

uma das principais funções do sistema alternativo foi o seu potencial em satisfazer as 

necessidades dos artistas, apoiar a sua luta coletiva e combater a alienação do artista na 

economia da arte5. Na prática, tal foi possível através da criação de espaços alternativos 

aos museus que permitiram abertura para a participação num sistema artístico paralelo, 

no qual os artistas e criadores conseguiam ter um maior poder e controlo sobre a sua 

atividade. 

 Em Portugal, foi na década de 1990, que os espaços alternativos se multiplicaram. 

Inicialmente, a sua organização surgiu associada ao contexto escolar, sobretudo à Escola 

de Belas Artes de Lisboa, frequentada por um elevado número de artistas que, conscientes 

do mercado de arte e da escassez de espaços e oportunidades para exporem os seus 

trabalhos, realizaram um esforço coletivo na criação de exposições de forma autónoma. 

Neste enquadramento de realização de trabalho independente, os artistas acumularam 

funções como a de curadores, produtores, editores e investigadores, permitindo assim o 

 
3 Jürgens, Sandra (2016), Instalações Provisórias, p. 181 
4 Idem, p. 182 
5 Wallis, Brian in Ault, Julie (ed.) (2002), Alternative Art New York 1965-1985, p.164-165 
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surgimento de novas abordagens à construção de percursos expositivos independentes de 

intermediários que, com o tempo, alcançaram um estatuto de tendência que se mantém 

até à hoje. Segundo Sandra Jürgens, foi precisamente o prolongamento deste tipo de 

práticas artísticas e curadoriais e da continuada criação de espaços alternativos que 

permitiram novas dinâmicas perdurarem no tempo6.  

 No panorama artístico do Porto atual, há um elevado número de artistas face ao 

número de espaços expositivos institucionais e comercias presentes na cidade.  Em 2006, 

no contexto da exposição Salão Olímpico, João Fernandes, ex-diretor de Serralves, 

reconheceu a dificuldade que os jovens artistas encontram no momento de apresentar as 

suas obras: 

 

«Sabemos como em Portugal ainda é difícil apresentar trabalho quase se começa a 

desenvolver uma obra na condição de ‘jovem artista’. (…) As escolas de arte não suscitam 

a discussão dos trabalhos dos seus alunos com agentes exteriores, como críticos de arte, 

outros artistas, filósofos, responsáveis de instituições artísticas, etc. Raras são aquelas que 

apresentam os trabalhos dos seus finalistas em exposições públicas adequadamente 

divulgadas. Não há instituições especificamente vocacionadas para uma programação 

selecionada de jovens artistas. As galerias de arte dificilmente arriscam em relação a 

propostas ainda não suficientemente legitimadas. Não há espaços de discussão e de 

confronto de ideias, nem sequer uma cultura crítica que propicie a sua natural existência»7 

 

 

Considerando o panorama anteriormente referido, João Fernandes enfatiza a 

importância de iniciativas tomadas por grupos de artistas que se juntam e organizam com 

o fim de apresentarem trabalhos em espaços precários e não convencionais (ditos 

alternativos), com alguma frequência. Neste sentido, atualmente, espaços expositivos 

independentes como, por exemplo, o Uma Certa Falta de Coerência, Dentro, Sputnick ou 

Maus Hábitos, que podemos entender como sendo alternativos, desempenham um papel 

fundamental na apresentação e promoção de práticas artísticas no Porto. 

Como já foi referido, a problemática teórica do presente relatório de estágio é, 

tendo em consideração estado atual do panorama artístico e expositivo portuense, elaborar 

uma análise que permita perceber se o MIRA, não sendo institucional, nem comercial, se 

poderá enquadrar numa outra categoria de espaço expositivo. Como já foi referido, 

inicialmente, colocou-se a hipótese de definir o MIRA como um espaço alternativo, tendo 

por isso sido realizada uma primeira investigação centralizada na questão do conceito e 

 
6 Jürgens, Sandra (2016), Instalações Provisórias, p. 391-392 
7 Fernandes, João in AAVV (2006), Salão Olímpico, s/pág. 
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história do “alternativo” no campo artístico. No entanto, na análise que se segue e que é 

mais focada nas galerias MIRA, verificar-se-á que essa possibilidade se revelou 

inadequada.  

O MIRA é composto por três galerias distribuídas por quatro espaços: o MIRA 

FORUM (armazém 155 e A3/armazém 147/149) e o Espaço MIRA (armazém 159), na 

Rua de Miraflor, e o MIRA | artes performativas, na Rua Padre António Vieira, 68, todas 

em Campanhã, no Porto. Em 2012, Manuela Matos Monteiro e João Lafuente, diretores 

do MIRA, compraram os armazéns na Rua de Miraflor, inaugurando em outubro de 2013, 

o MIRA FORUM (com programação de Manuela Matos Monteiro e João Lafuente) e o 

Espaço MIRA (sob direção artística de José Maia). Mais tarde, em 2017, inaugurou o 

MIRA | artes performativas que conta com a direção artística de Hugo Cruz e uma 

programação voltada sobretudo para a performance.  

Manuela Matos Monteiro e João Lafuente exerceram atividades profissionais no 

âmbito de áreas que não se integram no campo artístico, ao mesmo tempo que estiveram 

desde cedo ligados à fotografia e exerceram também práticas ligadas a este campo. Neste 

sentido, o MIRA é resultado de um projeto que ambos planearam para quando 

terminassem a sua atividade profissional regular e que tem a ver com a criação de uma 

galeria vocacionada para a exposição e discussão da fotografia e convívio entre pessoas 

com interesse por esta área.  

 

«Quando começamos a ter a atividade, as primeiras exposições de fotografia que fizemos 

ou aqui no MIRA FORUM ou no lugar expandido da fotografia que é aqui o Espaço MIRA, 

nós tivemos uma atitude que não foi programática. Isto é, nós não partimos para este projeto 

com um programa. Quer dizer, há um programa geral que é a nossa conceção do mundo, o 

que é uma conceção do mundo mais igualitária, o respeito pelos direitos humanos, o 

respeito pela diferença, é o respeito pelo outro, mas a nossa identidade não foi definida, à 

partida, por nós. Nós, à partida, tínhamos uma atitude de expectativa. Tínhamos uma matriz 

pessoal e social, sabíamos que não queríamos uma galeria como as outras, isso nós 

tínhamos a certeza absoluta»8 

 

Durante o primeiro ano das galerias, decorreram vários eventos no MIRA 

FORUM, enquanto no Espaço MIRA, sob direção artística do artista-curador-

investigador, José Maia, se realizaram exposições de arte contemporânea que 

relacionavam a fotografia com outras áreas artísticas. 

No entanto, apesar de a fotografia e o interesse pela sua exibição e debate ter 

estado na génese da fundação das galerias, o MIRA expandiu não só com a abertura de 

 
8 Manuela Matos Monteiro em entrevista, ver anexo 7.1. 
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um novo espaço dedicado às artes performativas, mas também no que diz respeito à 

programação do MIRA FORUM e do Espaço MIRA. A primeira continua a apresentar 

exposições de fotografia, mas ao mesmo tempo decorrem lá conferências, apresentações 

de livros, tertúlias sobre temas variados, entre muitos outros tipos de eventos culturais. O 

Espaço MIRA, continua a ser um espaço dedicado à exposição de arte contemporânea, 

mas apresenta todos os anos uma programação variada da qual fazem parte exibições 

coletivas e individuais, de artistas que iniciaram a sua atividade nos anos sessenta/setenta, 

de jovens artistas, ligadas ao contexto escolar ou não, tentando dar conta do que está a 

acontecer no panorama artístico nacional atual. No MIRA | artes performativas, para além 

de performance, decorrem também conferências, sendo exemplo o Tamanho M, 

encontros dedicados à discussão da posição das mulheres em vários campos de atividade, 

que acontece mensalmente. 

Neste sentido, o percurso do MIRA desde a sua abertura até aos dias de hoje, foi 

sendo delineado com o tempo e foi influenciado por vários fatores, sendo um dos 

principais o sítio onde se encontra, Campanhã, afastado do centro onde se encontram a 

maioria dos espaços dedicados às artes no Porto. Na programação dos espaços, quer seja 

nas exposições do Espaço MIRA, quer seja através do desenvolvimento de projetos 

realizados com e para a comunidade como o Mapa Emocional de Miraflor, há uma 

tentativa consciente de aproximar as galerias às pessoas que habitam em Campanhã. 

Como refere Manuela Matos Monteiro:  

 

«Eu costumo dizer que nós somos, antes de mais nada, ativistas sociais. Pensamos sempre 

a nossa atividade no contexto em que nos encontramos e queremos receber desse contexto 

energias, informações, formas de estar e eu acho que sem ter este pensamento – porque isto 

que eu estou agora a dizer não foi uma coisa de há cinco anos – é qualquer coisa que a 

gente vai fazendo e depois vai refletindo sobre o que vai fazendo.»9 

 

 José Maia, enquanto diretor artístico e responsável pela programação do Espaço 

MIRA, revela a mesma vontade de proximidade entre o que é apresentado na galeria e o 

contexto em que a mesma se insere: 

 

«Os artistas apresentam todo o tipo de trabalho e eu até apelo sempre que sejam trabalhos 

experimentais, obras para o lugar, também conta a história de Campanhã, dialogam. Aí já 

é dar muito, é dar a toda a cidade e não só aqueles que já lá estão. E agradeço imenso que 

alguém se dedique a refletir aquele lugar.»10 

 
9 Manuela Matos Monteiro em entrevista, ver anexo 7.1. 
10 José Maia em entrevista, ver anexo 7.2. 
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Além da sua tentativa e esforço por se ligarem à comunidade e ao lugar, há no 

MIRA uma vontade em conhecer e exibir propostas culturais, artísticas e sociais variadas 

que resultam numa grande disponibilidade para apresentar projetos ecléticos através de 

uma programação extensa e regular. Segundo Manuela Matos Monteiro, esta curiosidade 

e abertura a ideias de cariz e temáticas variadas, foi essencial no delineamento daquilo 

que são hoje as galerias: 

 

«(…) eu acho que essa atitude de disponibilidade, a disponibilidade para aceitar artistas, 

ouvir artistas, a disponibilidade de nos apresentarem propostas e nós sermos curiosos para 

perceber que propostas eram aquelas, é que foram desenhando as próprias galerias.»11 

 

 Esta disponibilidade assume uma importância ainda maior quando consideramos 

a quantidade espaços exposição no Porto face ao número de artistas que produzem neste 

momento e que, como sempre aconteceu ao longo da história, é naturalmente maior. Tal 

como aconteceu na história dos espaços alternativos, era nesse tipo de contexto que 

trabalhos experimentais e determinadas temáticas que não eram exibidas em instituições 

e galerias comerciais, encontravam espaço para apresentação. 

 

«As coisas mudaram e o Porto é mais rico com estes espaços, porque há poucos espaços. 

Se não acompanharmos apenas o que os museus apresentam de três em três meses, é muito 

pouco. Eles tentam dar conta do panorama nacional e internacional, são poucas exposições 

para conhecermos tudo. E muito menos exposições para conhecermos o que cá se faz. 

Quando um artista não apresenta trabalho, somos todos nós responsáveis. (…) 

Relativamente ao que é a arte, podemos responder melhor ao que é a arte ou como é que é 

a arte do momento, também com estes espaços. Quais são os temas que estão a ser tratados 

nesses espaços por oposição aos temas que são tratados nas galerias, nos museus, nas 

instituições? Que tipo de artistas é que apresentam num e noutro? Que tipo de obras 

apresentam? Com estes espaços há mais vida, mais dinamismo. São espaços necessários, 

porque atendendo ao número de criadores que temos que vivem cá e trabalham cá e são 

formados pelas várias escolas cá, o número de espaços é reduzido.»12 

 

Para além dos aspetos específicos relativos ao local, objetivos e programação do 

MIRA, o próprio espaço físico das galerias possui características muito particulares que 

diferem dos ambientes de galeria tradicionais. O MIRA | artes performativas é uma loja 

que foi tornada galeria, enquanto o MIRA FORUM e o Espaço MIRA eram armazéns que 

anteriormente desempenharam várias funções, desde espaços para atividades de uma 

fábrica de redes de pesca até diversos comércios. Foram realizadas obras para que os 

 
11 Manuela Matos Monteiro em entrevista, ver anexo 7.1. 
12 José Maia em entrevista, ver anexo 7.2. 
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espaços pudessem responder às necessidades das galerias, mas por opção dos diretores 

do MIRA, respeitou-se a identidade do local, tendo-se mantido grande parte da sua 

estrutura original. Tal resultou numa estética visual muito particular para espaços de 

exposição de arte e apresentação de eventos culturais que diferem do tradicional “cubo 

branco”. No Espaço MIRA, grande parte das paredes são em pedra aparente, o teto possui 

as vigas de madeira originais, o chão é desnivelado em algumas áreas e a largura do 

espaço vai aumentando à medida que avançamos no mesmo, terminando com uma 

mezzanine. Os dois espaços do MIRA FORUM (155 e A3/armazém 147/149), possuem 

também as paredes em pedra originais, os telhados compostos por vigas de madeira e as 

portas originais (embora adaptadas para outros fins que não o de porta de entrada). No 

caso do A3, o chão de armazém original manteve-se, assim como todos os patamares e 

desnivelamentos que já lá existiam. Relativamente ao MIRA | artes performativas, é um 

espaço mais pequeno, no qual as portas de entrada em vidro são a única parte da estrutura 

que não é revestida a cortiça.  

Embora as características enumeradas possam parecer limitadoras de uma 

perspetiva exterior, não são entendidas como tal e há um esforço por parte da equipa por 

contornar determinados elementos menos comuns a um espaço de exibição e criar um 

equilíbrio entre as propostas apresentadas e o espaço.  

 

«Isto é um espaço de possibilidade. Quando fui para lá, quando fiz a primeira exposição, o 

não saía-me sempre da boca, porque não tinha condições de luz, de segurança, não tinha 

portas, a humidade… E não podia ser o não que habita aquele espaço, tinha de ser um sim 

que habita aquele espaço e foi por isso que nós apresentamos aquela primeira exposição 

naquele espaço. (…) Por vezes queremo-nos poupar a certos trabalhos que não só são 

dispendiosos, mas que implicam por vezes alterações na configuração, mas a tentativa é 

sempre ‘como sim’, ‘como é que pode ser um sim?’ Se avançarmos com esse sim, o que é 

que temos? É próprio do espaço.» 13 

 

 Em termos de espaço físico, material de logística disponível, regularidade de 

exposição e investimento financeiro, tal como podemos concluir pela análise realizada, 

não existe muito em comum com espaços institucionais e galerias comerciais, sendo que 

o MIRA possui características que em muito diferem do “cubo branco”, dispõe de um 

acervo de material mais reduzido, expõe com mais regularidade e o investimento é 

realizado maioritariamente pelos diretores. Não é inteiramente autofinanciado uma vez 

que determinados projetos, contam com apoios externos, nomeadamente da Câmara 

 
13 José Maia em entrevista, ver anexo 7.2. 
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Municipal do Porto. Para além disso, ao contrário da maioria das instituições e galerias 

comerciais, o MIRA não possui uma coleção. No entanto, nestes parâmetros, tão pouco 

se verificam semelhanças com muitos espaços entendidos como sendo alternativos 

existentes no Porto que, por norma, são mais pequenos, mais limitados ao nível de 

materiais, possuem menos investimento e expõem, com mais ou menos regularidade, mas 

em horários reduzidos na maioria dos casos.  

 O sentimento de revolta contra as entidades institucionais refletido na génese do 

surgimento dos espaços alternativos, não está de todo presente no MIRA. No entanto, tal 

também não é algo inerente a outros espaços contemporâneos ditos alternativos. Por outro 

lado, um dos aspetos centrais na definição de alternativo, tem a ver com a sua ligação 

natural à independência e autonomia, e estas são características que, inquestionavelmente, 

associamos ao MIRA, mas não nos mesmos pontos. No caso dos espaços alternativos, 

fala-se de uma independência em relação a praticamente tudo e, sobretudo, em termos 

económicos, tratando-se necessariamente de projetos autofinanciados. No caso do MIRA, 

entendemos que é um espaço independente e autónomo, não na questão económica, mas 

na programação que realiza, no que opta por apresentar, que é decisão de quem gere. 

Embora o MIRA conte pontualmente com apoios externos, não são esses apoios que 

programam, não tendo influência nem poder de decisão sobre as temáticas, artistas, 

exposições e outros eventos que são apresentados.  

Parte da autonomia presente no MIRA advém também das ligações que tenta 

manter, através da sua vontade inclusão, e que permitem uma rede de atuação paralela 

aos modelos de exposição que predominam no meio da arte, tal como outros espaços 

alternativos permitiram anteriormente. Essa rede é reconhecida tanto por Manuela Matos 

Monteiro, como por José Maia: 

 

«Estamos muito disponíveis sempre, muito abertos a propostas novas. Sabemos que as 

pontes são cada vez mais, porque somos mais conhecidos, fazemos experiências que nos 

vão dando património e relações. Sabemos que somos uma estrutura de relações. O que 

sabemos é que vamos continuar disponíveis para continuarmos a desenvolver trabalho em 

rede.»14 

 

«O MIRA eu vejo como um espaço independente, um espaço independente no sentido em 

que somos independentes de uma quantidade de coisas, mas um espaço que pretende estar 

ligado. Ligado a artistas, ligado aos outros curadores, faz questão deles, às outras 

instituições, aos galeristas, aos colecionadores, fazemos questão, somos mais ricos com 

 
14 Manuela Matos Monteiro em entrevista, ver anexo 7.1. 
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todos os agentes e a conhecerem-se uns aos outros, numa cidade tão pequena que por vezes 

sem querer existe distância. E é necessária essa proximidade, é necessário falarmos do 

trabalho dos outros, pensar o trabalho dos outros.»15 

 

Na sua tese, Sandra Jürgens afirmou que não existe um modelo homogéneo de 

cultura e espaço alternativos e enfatizou a necessidade de entender a sua validade no 

contexto artístico contemporâneo, referindo questionamentos sobre a mesma ao longo da 

história advindos das transformações a nível social, cultural, artístico e político que foram 

ocorrendo16.  

Não era objetivo desta investigação categorizar o MIRA como espaço alternativo 

ou como qualquer outra tipologia de espaço expositivo/cultural específica, mas sim 

explorar esta questão que se revelou pertinente quando comecei a perceber as 

particularidades físicas e conceituais do MIRA, assim como os aspetos que o distinguem 

de outros locais com fins culturais. Considerando a investigação realizada, apesar da 

tendência inicial para tentar enquadrar as galerias na categoria de espaço alternativo, este 

conceito, quando entendido na sua definição primária, não se aplica aquilo que é o MIRA, 

embora existam alguns pontos comuns. Contudo, consideraria o MIRA independente do 

ponto de vista de que, ao contrário do que acontece em algumas tipologias de espaços 

expositivos como museus e galerias comerciais, não possui limitações ao nível daquilo 

que pode e escolhe apresentar em termos de artistas, projetos, temáticas, etc.  Nesta 

perspetiva, é alternativo a outros espaços ao oferecer a possibilidade aos artistas de 

apresentar as suas produções e de o fazerem livre de determinadas limitações 

influenciadas próprio mercado da arte.  

  

 
15 José Maia em entrevista, ver anexo 7.2. 
16 Jürgens, Sandra (2016), Instalações Provisórias, p. 184-185 
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3. Ações do estágio – Parte 1 

 

 As atividades que correspondem à primeira parte do estágio decorreram entre 4 

de setembro de 2018 e 22 de novembro de 2018, sob orientação interna de Manuela Matos 

Monteiro. Durante este período, foram desenvolvidas atividades focalizadas na 

assistência de produção e de comunicação e englobaram eventos e exposições que 

decorreram nos três espaços do MIRA (MIRA FORUM, Espaço MIRA e MIRA – artes 

performativas).  

Foi possível concretizar todas as atividades planeadas para a primeira parte do 

estágio. No presente capítulo, dar-se-á a conhecer as tarefas desenvolvidas e a minha 

participação nelas, sendo cada subcapítulo acompanhado por uma síntese das 

competências adquiridas no final. Na descrição de algumas ações, recorri a uma 

esquematização, para uma melhor compreensão das mesmas. 

 

3.1. Assistência de sala em exposições 

 

 As tarefas ligadas à assistência de sala foram desenvolvidas em duas exposições: 

Thoughts Out of Season17, de Marta Alvim, no MIRA FORUM (armazém 149) e A 

Guerra em Angola | Angola War 1967-198718, de Cloete Breytenbach, no MIRA FORUM 

(armazém 155).  

 No âmbito da assistência de sala, houve algumas funções que foram comuns às 

duas exposições e que tinham de ser realizadas diariamente durante o período das 

mesmas: 

 

▪ Preparar o espaço, montando determinados elementos, para que esteja tudo 

funcional aquando a abertura da galeria ao público 

▪ Tomar responsabilidade pelas obras em exposição e garantir a sua preservação 

▪ Acolher os visitantes e fornecer informações sobre a exposição e os respetivos 

artistas 

▪ Desmontar alguns elementos e deixar material preparado para agilizar a 

montagem a ser realizada novamente no dia seguinte 

 
17 Ver fig. 1 em anexo, p. 49 
18 Ver fig. 2 em anexo, p. 49 
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A abertura e encerramento da galeria exige uma preparação que varia de exposição 

para exposição. No caso de Thoughts Out of Season, de Marta Alvim, a mostra consistia 

numa instalação composta por duas projeções de vídeo, som e plantas. Desta forma, todos 

os dias foi necessário ligar os dois projetores e ajustar a imagem, ligar as colunas de som 

e ajustar o volume e retirar do espaço o material que não fazia parte da exposição, como 

o escadote cuja utilização era necessária para preparar os projetores, uma vez que estes 

se encontravam suspensos.  A Guerra em Angola | Angola War 1967-1987 foi uma mostra 

de fotografia e, por isso, a sua preparação consistia em ligar o único projetor utilizado e 

ajustar a sua imagem, repor fita adesiva nos cabos usados – que ao longo do tempo ia 

saindo –, acender as luzes, ligar as colunas e a música. No final do dia, era necessário 

desmontar tudo o que foi preparado antes da abertura da galeria e deixar o material de 

apoio à preparação pronto para ser usado novamente no dia seguinte.  

Para um eficaz desempenho das suas funções, o assistente de galeria tem de 

conhecer bem a galeria e os seus objetivos, assim como a exposição e a forma como a 

mesma deve ser apresentada para que possa garantir a sua devida preservação. É também 

necessário que o assistente de galeria possua conhecimento sobre o conceito da mostra e 

os artistas expostos, a fim de poder passar a informação ao público e responder 

corretamente a eventuais questões que lhe sejam colocadas. Neste sentido, procurei 

conhecer o melhor possível as mostras em questão e a biografia e percurso artístico de 

Marta Alvim e de Cloete Breytenbach. 

Em Thoughts Out of Season, às funções do assistente de galeria já referidas, 

acrescenta-se a de manutenção dos elementos que compõem a exposição. Tratando-se de 

uma instalação da qual faziam parte inúmeras plantas, era necessário regá-las pelo menos 

uma vez por semana a fim de as preservar o melhor possível durante todo o período da 

mostra. 

 

Avaliação 

 

Competências pessoais: 

▪ Aprofundamento do conhecimento sobre o percurso artístico de artistas nacionais 

e internacionais. 

Competências de gestão: 

▪ Compreensão sobre o funcionamento de uma galeria e a rotina associada à mesma. 
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Competências sociais: 

▪ Capacidade de comunicação e adaptação do discurso a diferentes tipos de públicos 

no contexto de uma galeria. 

▪ Relacionamento interpessoal. 

 

3.2. Assistência de produção 

 

 As atividades ligadas à assistência de produção concretizaram-se no âmbito dos 

seguintes eventos: 

 

▪ Tertúlia de viagens19 

▪ Exposição coletiva …desimaginar o mundo, descria-lo… dedicada ao poeta 

Manuel António Pina20 

 

As Tertúlias de viagens são encontros que se realizam uma vez por mês no MIRA 

FORUM (armazém 155), nos quais três pessoas relatam uma viagem que fizeram. Para 

este evento, foi necessário montar o projetor para que se pudessem projetar imagens dos 

viajantes, montar as colunas de som e testá-lo e preparar a plateia, dispondo as cadeiras 

segundo uma lógica que permitisse a visualização das imagens a todas as pessoas. A 

preparação deste evento implicava, em alguns casos, a desmontagem de elementos que 

faziam parte da exposição patente no momento e cuja presença impedia a organização 

pretendida do espaço. No final do evento, era necessário desmontar todos os elementos 

preparados para a Tertúlia de viagens e montar novamente os que faziam parte da 

exposição patente.  

…desimaginar o mundo, descria-lo… foi uma exposição coletiva dedicada a 

Manuel António Pina, composta por vinte e quatro fotografias, que decorreu no MIRA 

FORUM (armazém 155).  

A minha participação na montagem iniciou-se com o desembalamento das obras, 

ação durante a qual se tentou preservar ao máximo os materiais de embalamento, na 

expectativa de os poder reutilizar. O passo seguinte foi escolher qual o critério que 

definiria a ordem de disposição das obras e, tratando-se de uma exposição coletiva 

composta por fotografias destinadas a serem expostas na parede, optou-se por organizá-

 
19 Ver fig.3 em anexo, p. 50 
20 Ver figs. 4, 5 e 6 em anexo, p. 50-51 
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las por ordem alfabética dos nomes dos seus autores. A forma como dispusemos as 

fotografias nas paredes foi muito particular e um exemplo de adaptação dos meios às 

necessidades. Relativamente ao alinhamento das obras, uma vez que possuíam dimensões 

distintas umas das outras, optou-se por alinhá-las por baixo. A primeira peça foi alinhada 

tendo como base o nível do olhar e as restantes recorrendo a um nível com laser. O MIRA 

dispõe de suportes de metal que são encaixados nas molduras para suspender as peças 

destinadas a serem expostas no MIRA FORUM (armazém 155). No entanto, no caso da 

mostra em questão, as molduras utilizadas não foram as usuais e, neste sentido, foi 

necessário prender clipes às obras e passar por eles parafusos a fim de tornar a suspensão 

das obras possível com os materiais disponíveis. Após montadas todas as obras, definiu-

se o espaçamento entre as mesmas, segundo uma lógica baseada na estética e na 

funcionalidade. Por fim, foram colocadas as legendas das peças com a identificação dos 

fotógrafos. 

 

Avaliação 

 

Competências pessoais: 

▪ Trabalho em equipa. 

 

Competências técnicas: 

▪ Manuseamento de obras de arte. 

▪ Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos com a montagem e desmontagem 

de material de projeção de imagem e sistemas de som. 

 

Competências de gestão: 

▪ Adaptação do material disponível ao resultado final pretendido. 

 

3.3. Arquivo 

 

 Embora o MIRA não tenha uma coleção, possui uma vasta documentação de todas 

as atividades, exposições e eventos que decorreram nas galerias desde a sua abertura. 

Desta documentação fazem parte fotografias, vídeos, press releases, folhas de sala, textos 

de artista, entre outros. 
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 Tratando-se de documentos em formato digital, a ação realizada no âmbito de 

arquivo consistiu na criação de várias cópias de segurança dos mesmos. Para tal, foi 

necessário identificar e associar os documentos ao respetivo evento e organizá-los 

segundo a lógica escolhida pelo MIRA: por galeria, por evento e por tipo de documento. 

 

Avaliação 

 

Competências pessoais: 

▪ Responsabilidade. 

▪ Aperfeiçoamento de capacidades de organização. 

 

Competências técnicas: 

▪ Compreensão de cuidados particulares que é necessário ter quando se tem de 

salvaguardar documentos em formato digital. 

 

3.4. Documentação de exposições e de outros eventos culturais 

 

No âmbito da documentação de exposições e de outros eventos culturais, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

▪ Registo, seleção e edição de fotografia  

▪ Registo, seleção e edição de vídeo e som 

▪ Entrevistas a artistas 

 

Para uma melhor compreensão das atividades realizadas, estas foram organizadas 

por tipologias que serão exploradas nos subcapítulos seguintes.  

 

3.4.1. Registo, seleção e edição de fotografia  

 

 Todos os eventos que decorrem no MIRA são documentados através registos 

audiovisuais. No caso das exposições, são realizados registos da montagem, do resultado 

final da mostra (espaço e obras) e, posteriormente, da sua inauguração, documentando-se 

assim a interação do público com as obras. No caso de outros eventos – como concertos, 

tertúlias, apresentações de livros, etc.- são registados os momentos em que decorrem.  
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Embora todas as imagens e vídeos sejam guardadas no arquivo de atividades do 

MIRA enquanto material documental, há uma parte destes registos que é usada para fins 

de divulgação, sendo partilhados nas redes sociais das galerias. Neste sentido, em termos 

de registo de fotografia e vídeo dos eventos, foi necessário captar várias vistas gerais, 

parciais e de pormenor e, posteriormente, selecionar os conteúdos destinados a serem 

editados e partilhados com o público. 

 Relativamente às fotografias, foi realizada uma seleção no Adobe Bridge de um 

determinado número de fotografias da montagem (entre cinco a quinze), da exposição 

(entre quinze a vinte e cinco) e da inauguração (entre dez a vinte e cinco). Tendo em conta 

que se pretendia editar o menos possível as fotografias das exposições e eventos, aquando 

o seu registo, foi necessário ter especial atenção ao posicionamento da câmara para obter 

o alinhamento de imagem e enquadramento pretendidos e reduzir o trabalho de edição. 

Em termos práticos, numa vista geral de uma exposição, a mesma deve ser registada ao 

nível do olhar, não incluindo o teto no enquadramento e, numa inauguração, é preciso ter 

o cuidado de não cortar partes de pessoas na fotografia, por exemplo. 

Após selecionadas, as imagens foram editadas no software de edição de imagem 

profissional Adobe Photoshop. A edição variou um pouco dependendo do tipo de 

fotografia, mas a norma foi recortar partes menos relevantes da imagem – como paredes 

vazias, por exemplo – tendo o cuidado de manter as proporções corretas da imagem, 

endireitar e realizar ajustes e correções de cor, contraste e iluminação. No caso das 

imagens de exposições, foi também preciso eliminar das imagens todos os elementos o 

que não fazia, parte da mostra, mas que eram parte integrante do espaço e que poderiam 

interferir com a leitura das obras, tais como tomadas, placas de saída de emergência, entre 

outros.  

 As atividades de registo, seleção e edição de fotografia foram realizadas no âmbito 

dos seguintes eventos: 

 

▪ Exposição A Guerra em Angola | Angola War 1967-1987 de Cloete 

Breytenbach (montagem) 

▪ Exposição O Espaço entre Nós de Violeta Santos Moura (montagem, 

apresentação da exposição, inauguração e visita guiada pela artista) 21 

▪ Exposição perfomática de Ana Perez Quiroga22 

 
21 Ver fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 em anexo, p. 52-55 
22 Ver fig. 14 em anexo, p. 55 
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▪ Exposição TERRAIN VAGUE: uma contraimagem do Porto de Arnau Blanch 

e Christian Lagata (apresentação da exposição)23 

▪ Exposição coletiva …desimaginar o mundo, descriá-lo… dedicada a Manuel 

António Pina (montagem) 

▪ Apresentação do livro O Centro do Mundo24 

▪ Quinta Nómada – A visita do Sr. Engenheiro25 

▪ Exposição Olhos Vivos da Ção Pestana (montagem)26 

 

Tal como é visível na lista de eventos anterior, o registo, seleção e edição de 

fotografia foram atividades que repeti várias vezes e isso deve-se ao facto de ser uma ação 

que necessita de várias repetições para ser aperfeiçoada, quer em termos técnicos, isto é, 

de manuseamento dos materiais audiovisuais e dos programas de edição, quer em termos 

pessoais, permitindo o desenvolvimento de espírito crítico que influencia inevitavelmente 

e de forma positiva os resultados finais. 

 

3.4.2. Registo, seleção e edição de vídeo e som 

 

No que diz respeito aos registos de vídeo, foram realizados registos das exposições 

e das suas inaugurações. Nas gravações destinadas a vídeos dedicados a apresentar a 

exposição, foi necessário – tal como na documentação fotográfica – registar várias vistas 

gerais, parciais e de pormenor. Quanto ao registo de vídeo das inaugurações das mostras, 

o objetivo foi captar a interação do público com as obras expostas e o ambiente, com 

vistas gerais e parciais. Esta ação exigia uma preparação prévia, sendo necessário 

verificar a disponibilidade dos cartões de memória a serem usados e montar os tripés. 

Tal como acontece com os registos fotográficos, o objetivo é editar o menos 

possível e, por isso, aquando as gravações de vídeo foi necessário ter sempre em 

consideração a posição das câmaras a fim de captar o enquadramento e alinhamento 

pretendidos. Foram realizadas gravações de vários planos, mas todos eles estáticos, uma 

vez que o movimento era introduzido na edição. A edição de vídeo foi realizada com 

recurso ao programa de edição profissional Adobe Premiere. Ao contrário do que 

 
23 Ver fig. 15 e 16 em anexo, p. 56 
24 Ver fig. 17 em anexo, p. 57 
25 Ver fig. 18 em anexo, p. 57 
26 Ver fig. 19 em anexo, p. 58 
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acontece na edição de fotografia, os vídeos foram selecionados no momento de edição e 

não previamente. O MIRA tem um modelo de vídeo a ser seguido e que consiste em 

apresentar primeiro o logótipo da galeria na qual decorreu o evento, seguido pelas 

informações da exposição (título, artistas, curadoria, data e apoios caso haja), as 

gravações propriamente ditas e, por fim, o logótipo da galeria novamente. A edição dos 

registos de vídeo consistia sobretudo na seleção e corte dos vídeos, endireitamento da 

imagem e ajustes e correções de cor, luz e contraste que variavam conforme as condições 

em que a gravação se realizou. Em todos os casos, retirou-se o som o original dos vídeos 

e acrescentou-se uma faixa de música instrumental selecionada de acordo com o tipo de 

exposição.  

A par com a edição de vídeo, foram também realizadas atividades ligadas à edição 

de som que foi realizada no programa Audacity e no Adobe Premiere. No que toca à 

edição de áudio, esta consistia em realizar cortes quando necessário, editar a nitidez e 

volume do som e na sua sincronização com o vídeo. 

As atividades de registo, seleção e edição de vídeo e som foram realizadas no 

âmbito dos seguintes eventos: 

 

▪ Mostra coletiva de arte digital QWERTY (inauguração) 

▪ Exposição My Own Moon de António Olaio (apresentação da exposição) 

▪ Exposição Thoughts Out of Season de Marta Alvim (apresentação da 

exposição, inauguração e entrevista à artista) 

▪ Exposição A Guerra em Angola | Angola War 1967-1987 de Cloete 

Breytenbach (apresentação da exposição, inauguração e entrevista ao artista) 

▪ Exposição O Espaço entre Nós de Violeta Santos Moura (apresentação da 

exposição, inauguração, entrevista à artista e três visitas guiadas) 

▪ Exposição TERRAIN VAGUE: uma contraimagem do Porto de Arnau Blanch 

e Christian Lagata (apresentação da exposição e entrevista aos artistas) 

▪ Exposição …desimaginar o mundo, descria-lo… dedicada a Manuel António 

Pina (inauguração) 

▪ Exposição Caminho que Somos de Júlio Matos (inauguração) 

▪ Debate intitulado Fascismos  

▪ Apresentação do livro Ala Feminina 

▪ Projeto Mapa Emocional de Miraflor   
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Tal como no caso dos registos de fotografia, as atividades ligadas à documentação 

e edição de vídeo e som tiveram de ser repetidas várias vezes, exatamente pelos mesmos 

motivos descritos no subcapítulo anterior. 

 

3.4.3. Entrevistas a artistas 

 

 No âmbito das exposições de arte que são realizadas no MIRA, é quase sempre 

feita uma entrevista aos artistas em questão. A entrevista é gravada, passando a fazer para 

do arquivo de atividades das galerias e é também usada para fins de divulgação da mostra 

e do trabalho do artista.  

 Neste enquadramento, tive a oportunidade de entrevistar a fotojornalista Violeta 

Santos Moura no âmbito da exposição O Espaço entre Nós. Após pesquisar sobre a 

exposição em questão e sobre o trabalho de Violeta Santos Moura e acompanhar a 

primeira visita guiada realizada por ela, preparei algumas questões que considerei 

importantes para uma melhor compreensão da sua obra. A entrevista foi registada em 

vídeo e, posteriormente, editada e partilhada como meio de divulgar a exposição nas redes 

sociais do MIRA. 

 

Avaliação 

 

Competências pessoais: 

▪ Desenvolvimento de espírito crítico. 

 

Competências técnicas: 

▪ Manuseamento de equipamento audiovisual e entendimento teórico e prático 

acerca do seu funcionamento (tripés, Lumix gf2, Lumix gf1 e Fujifilm tx1). 

▪ Aprendizagem teórica e prática sobre registo de fotografia e vídeo. 

▪ Aprofundamento de capacidades de trabalho com software de edição de fotografia 

(Adobe Photoshop). 

▪ Desenvolvimento de capacidade de trabalho com software de edição de vídeo 

(Adobe Premiere) e de som (Audacity). 

 

Competências sociais: 

▪ Relacionamento interpessoal. 
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3.5. Comunicação de exposições e de outros eventos culturais 

 

 No MIRA há uma consciência evidente da importância de divulgação dos eventos 

que organizam e/ou acolhem e do modo como a tecnologia é um dos melhores meios para 

o fazer uma vez que atinge um maior número de pessoas.  

Assim, no âmbito da comunicação de eventos que tomaram lugar no MIRA, 

participei nas seguintes atividades: 

 

▪ Criação e envio de newsletters semanais e mensais 

▪ Criação e envio de e-convites 

▪ Gestão de redes sociais 

 

As newsletters semanais e mensais e os e-convites são criados na plataforma 

online mailchimp e enviados através da mesma a todas as pessoas que forneceram o seu 

e-mail para serem notificados do que acontece no MIRA. O uso destes meios de 

divulgação faz parte da rotina do MIRA, sendo que a newsletter semanal é enviada todas 

as terças-feiras até às 19h00, a newsletter mensal, no final da última semana de cada mês, 

e os e-convites são enviados, geralmente, na própria semana em que o evento decorrerá. 

Sendo isto algo que faz parte da rotina do trabalho no MIRA, as opções de conteúdo e 

design adotadas, são algo que está relativamente padronizado. Pela criação e envio de 

newsletters e e-convites ser uma prática que faz parte do quotidiano das galerias, foi uma 

atividade repetida várias vezes. 

Neste sentido, no que diz respeito à criação das newsletters semanais, foi 

necessário incluir todos os eventos que iriam decorrer nessa semana e os seus respetivos 

horários, locais e datas, para além de uma imagem e um pequeno resumo do que se trata. 

Neste formato, o texto para cada evento tinha de ser curto e claro, mas também chamativo, 

visto que a intenção é atrair as pessoas a irem aos eventos. A fim de conseguir um design 

organizado e equilibrado, foi também frequente a necessidade de repensar várias vezes a 

forma como se poderia passar as informações necessárias no texto de outras formas. Isto 

é algo que por vezes é complicado, uma vez que é preciso tentar que cada evento tenha 

mais ou menos a mesma quantidade de texto – para manter o alinhamento das imagens e 

um design cuidado – mas há eventos que exigem a passagem de mais dados para uma 

melhor compreensão do que se trata por parte do público que recebe a newsletter. A 

newsletter mensal, embora possua o mesmo modelo que a semanal, distingue-se desta 
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pelo conteúdo – uma vez que inclui todos os eventos que aconteceram no MIRA ao longo 

do mês – e pelos textos que, ao falar de eventos que já decorreram, são redigidos, 

necessariamente, com outro tipo de informação.  

No caso dos e-convites e tendo em conta que, por norma, se cria um e-convite por 

evento, a informação em termos textuais é sempre mais extensa, contendo detalhes que 

não surgem nas newsletters e uma imagem em destaque. Em termos de formatação de 

texto, cor e tipo de letra, alinhamento e organização da estrutura das informações, há um 

padrão que é seguido e que permite a agilização da tarefa. Sendo esta ação parte do 

quotidiano da gestão da galeria e considerando a grande quantidade de e-convites que é 

necessário criar todas as semanas – para além de todas as outras tarefas necessárias para 

o bom funcionamento das galerias – a existência de um modelo é um pequeno detalhe 

que acaba por ser muito importante, apoiando na poupança de tempo e numa melhor 

organização. 

No que toca à gestão de redes sociais, participei na publicação de vídeos nos canais 

do MIRA na plataforma youtube. Para cada publicação, foi necessário redigir uma sinopse 

para o evento representado em cada vídeo destinada a incluir na sua descrição. A 

publicação do vídeo e a criação da sua sinopse foi uma prática que tinha de ser realizada 

pouco tempo depois do evento decorrer e, apesar de esta ser uma atividade relativamente 

rápida de realizar, está dependente do tempo de seleção e edição dos vídeos que, por usa 

vez, é uma tarefa que demora muito mais tempo a ser finalizada. Neste sentido, apesar de 

simples, é uma prática que surge dependente de outras e que implica uma boa gestão de 

tempo e tarefas. 

 

Avaliação 

 

Competências pessoais: 

▪ Gestão de tempo. 

 

Competências técnicas: 

▪ Aprendizagem teórica e prática com a plataforma mailchimp. 

▪ Aperfeiçoamento de capacidade redação de textos de cariz variado 
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4. Ações do estágio – Parte 2 

 

As atividades que correspondem à segunda parte do estágio decorreram entre 22 

de novembro de 2018 e 30 de abril de 2019, sob orientação interna de José Maia. Durante 

este período, foram desenvolvidas atividades focalizadas na assistência de curadoria e 

englobaram exposições que se realizaram no Espaço MIRA. 

Para uma melhor compreensão e desempenho das funções de assistente de 

curadoria, foram realizadas várias reuniões ao longo de todo o período da segunda parte 

do estágio, nas quais o orientador interno, José Maia, me transmitiu vários conhecimentos 

teóricos sobre a prática curadorial e tudo o que esta engloba, assim como a história do 

Espaço MIRA e da sua programação cultural.  

Foi possível concretizar todas as atividades planeadas para a segunda parte do 

estágio e ainda participar numa exposição coletiva que foi acrescentada à programação 

do Espaço MIRA e que não estava no plano, intitulada o caminho que corre pelo silêncio. 

No presente capítulo, dar-se-á a conhecer as tarefas desenvolvidas e a minha participação 

nelas, sendo cada subcapítulo acompanhado por uma síntese das competências adquiridas 

no final. Na descrição de algumas ações, tal como no capítulo anterior, recorri a uma 

esquematização, para uma melhor compreensão das mesmas. 

 

4.1. Participação na pré-produção de exposições 

 

 A minha participação em atividades ligadas à pré-produção foi realizada no 

âmbito dos seguintes eventos: 

 

▪ Exposição Escavar um Buraco de Paulo Mendes27 

▪ Exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio28 

▪ Exposição Exposição ao Risco de Tiny Domingos29 

▪ Mostra comemorativa do 25 de abril30 

▪ Exposição, ainda sem título definido, de Rubens Mano que irá acontecer no 

Espaço MIRA 

 
27 Ver fig. 20 e 21 em anexo, p. 58-59 
28 Ver fig. 22, 23, 24, 25 e 26 em anexo, p. 59-61 
29 Ver fig. 27 e 28 em anexo, p. 62 
30 Ver fig. 29, 30, 31 e 32 em anexo, p. 63-65 
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Como meio de preparação da minha participação enquanto assistente de curadoria 

nas exposições acima referidas, foi necessário realizar uma investigação sobre os artistas 

envolvidos, o seu percurso artístico e colocar-me a par das suas ideias para exposições a 

realizar no Espaço MIRA, a fim de estar consciente do que aconteceria na produção 

propriamente dita.  

A par da investigação, são realizadas várias reuniões com os artistas durante o 

período de pré-produção e tive oportunidade de participar em algumas delas. Neste 

sentido, estive presente nos encontros destinados à discussão de ideias e preparação das 

exposições com o José Maia e os artistas (Paulo Mendes, o Rubens Mano e os artistas que 

integraram a exposição o caminho que corre pelo silêncio). Estas reuniões serviram para 

conversar sobre as obras a expor, o conceito da exposição, discutir possíveis custos e 

delinear o orçamento uma vez que o Espaço MIRA ganhou o apoio do Criatório para a 

programação de setembro de 2018 a julho de 2019.  

Foram também realizadas visitas ao espaço com os artistas com o fim de conhecer 

o espaço e as suas possibilidades. Nestas visitas, foi sempre realizado também um 

contacto com a produção para se verificar e tomar nota dos materiais necessários e dos 

materiais disponíveis aquando o momento da produção da mostra uma vez que no MIRA 

há três galerias nas quais ocorrem, muitas vezes em simultâneo, vários eventos e existe 

um número limitado de materiais. 

Estes encontros foram importantes para haver uma consciência do que era possível 

fazer tendo em conta o espaço, o seu horário, a equipa e o material disponível e o dinheiro 

que se poderia investir e, assim, ter uma noção da necessidade de adaptar as ideias ao que 

é possível no contexto em que estas exposições se inserem. Neste enquadramento, durante 

a pré-produção de algumas das exposições a ideia inicial foi repensada e reformulada 

várias vezes e, o resultado, completamente diferente do que se pretendia fazer 

inicialmente. 

Foi também parte das atividades desenvolvidas no âmbito da pré-produção de 

exposições, contactar com artistas via e-mail, responder a questões, verificar 

disponibilidade de quartos no MIRA – nas ocasiões em que era necessário, como no caso 

da exposição do Tiny Domingos – e colocar os artistas em contacto com outros agentes 

como a produção e o designer. 
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Avaliação 

 

Competências pessoais: 

▪ Contacto com artistas, curadores e outros agentes culturais. 

Competências técnicas: 

▪ Entendimento da necessidade de adaptação de propostas aos meios disponíveis e 

capacidade de criar soluções 

 

Competências de gestão: 

▪ Gestão de tempo no contexto de programação de exposições. 

 

Competências sociais: 

▪ Relacionamento interpessoal. 

 

4.2. Acompanhamento da montagem de exposições 

 

 Durante a segunda parte do estágio, acompanhei a montagem de algumas 

exposições do Espaço MIRA. Nesta fase, ao contrário do que aconteceu na primeira parte 

do estágio, não esteve tão ligada à assistência de produção, mas sim às questões da 

curadoria no momento da produção e, por isso, baseou-se mais na observação do trabalho 

dos curadores envolvidos no momento das montagens das mostras. Assim, acompanhei a 

montagem e desmontagem das seguintes exposições: 

 

▪ Exposição Escavar um Buraco de Paulo Mendes 

▪ Exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio 

 

A possibilidade de acompanhar a montagem/desmontagem das mostras referidas, 

permitiu-me compreender as diferenças entre a curadoria e produção de uma exposição 

individual e de uma coletiva. Foram mostras muito distintas uma da outra quer em 

quantidade e tipologia de obras, quer em número de artistas e agentes culturais 

envolvidos, tendo assim possibilitado a aquisição de competências em dois 

enquadramentos diferentes. 

 No caso da exposição de Paulo Mendes, sendo uma instalação site specific 

composta por projeções (vídeo e fotografia) e som, adquiri conhecimentos sobre os 
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aspetos específicos de montagem deste tipo de obra num local tão particular como o 

Espaço MIRA. Apesar da obra se adaptar às características do espaço (uma vez que foi 

pensada especificamente para o local), a disposição dos equipamentos de som pelo espaço 

e o desenho de luz foram elementos que tiveram de ser novamente discutidos no momento 

de montagem e adaptados ao contexto, isto é, ao material disponível e às possibilidades 

de locais para os dispor de modo a obter o resultado pretendido.  

 Na exposição o caminho que corre pelo silêncio, foi muito importante a 

observação dos debates sobre a disposição das obras – sobretudo, por se tratar de uma 

mostra coletiva – e os critérios usados para as escolhas realizadas uma vez que se 

pretendeu um resultado equilibrado e esteticamente apelativo. A exposição incluiu uma 

grande variedade de suportes – desde pintura a vídeo, passando por instalação e som – e, 

por isso, foi necessário ter em consideração os vários aspetos técnicos da montagem das 

peças, para além da sua articulação no espaço. 

 

Avaliação  

 

Competências pessoais: 

▪ Contacto com artistas, curadores e outros agentes culturais. 

 

Competências técnicas: 

▪ Compreensão dos elementos a ter em consideração no contexto de montagem de 

exposições coletivas e individuais 

▪ Aquisição de conhecimentos sobre possibilidades de critérios a utilizar aquando a 

disposição de obras num espaço expositivo, desenho de luz, materiais e modos de 

expor pintura e escultura, montagem de equipamento de projeção (vídeo e 

fotografia) e de som. 

 

4.3. Produção de texto para comunicação e documentação de exposições 

 

 No âmbito da produção de texto para a comunicação de exposições, redigi e enviei 

press releases da exposição Escavar um Buraco de Paulo Mendes e de Exposição ao 

Risco de Tiny Domingos.  

Os press releases foram escritos de acordo com o modelo que o Espaço MIRA 

usa sempre para este meio de divulgação. Para desempenhar esta atividade da melhor 
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forma, tive acesso a notas de imprensa relativos a eventos anteriores e mantive-me sempre 

a par dos assuntos relativos às exposições do Paulo Mendes e do Tiny Domingos durante 

o período de pré-produção das mesmas. Durante o período de redação dos press releases 

tive sempre em consideração as orientações dadas pelo orientador interno, José Maia, no 

que diz respeito à organização do conteúdo. Aquando o envio dos press releases para os 

meios de comunicação, segui também as indicações que me foram transmitidas 

relativamente ao corpo do texto do e-mail e à forma como se deve abordar o pedido de 

divulgação. 

Embora o texto de um press release seja algo relativamente simples de redigir 

comparativamente a outro tipo de conteúdos (como um texto curadorial, por exemplo), 

esta atividade foi extremamente importante, porque me permitiu criar uma mailing list 

composta por contactos que poderei usar em projetos futuros. 

No que diz respeito à produção de texto para a documentação de exposições, 

redigi, organizei e enviei os dossiers da exposição Escavar um Buraco de Paulo Mendes, 

de Exposição ao Risco de Tiny Domingos, da mostra coletiva comemorativa do 25 de 

abril e da exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio.  

No Espaço MIRA, é criado um dossier para todos as exposições que serve como 

documento destas para a galeria, os curadores e os artistas envolvidos. No MIRA há um 

modelo padrão para a criação deste tipo de documento que inclui todas as informações 

sobre a mostra em questão (datas, locais, artistas, curadores, texto curadorial, etc.), 

pormenores das obras (títulos, dimensões, suportes, etc.), assim como plantas e 

fotografias. 

Embora exista um modelo para a realização dos dossiers, todas as exposições são 

diferentes e, por isso, há alterações que é necessário fazer e que dependem se se trata de 

uma mostra individual ou coletiva, do tipo de obras, etc. Assim, foi importante repetir 

esta tarefa várias vezes no contexto de mostras distintas umas das outras, uma vez que me 

permitiu desenvolver espírito crítico relativamente à redação e organização deste tipo de 

documento.  

 

Avaliação  

 

Competências pessoais: 

▪ Contacto com os meios de comunicação. 

▪ Criação de uma mailing list. 
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Competências técnicas: 

▪ Desenvolvimento de capacidades de redação de textos para fins de divulgação 

(press releases). 

▪ Desenvolvimento de capacidades de redação de textos para fins de documentação 

(dossiers). 

▪ Conhecimento de modelos para organização de press releases e dossiers de 

exposição. 

▪ Conhecimento de normas para o envio de press releases. 

▪ Compreensão da importância da documentação de exposições. 
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5. Conclusão 

 

O presente relatório é o registo do processo de aprendizagem que desenvolvi no 

MIRA ao longo de oito meses de estágio no âmbito do Mestrado em Estudos de Arte – 

Especialização em Estudos Museológicos e Curadoriais.   

Optei por um estágio curricular, por considerar necessário desenvolver atividades 

práticas na área da curadoria que me permitissem aprofundar os conhecimentos teóricos 

adquiridos durante o primeiro ano de mestrado e desenvolver novas capacidades com 

utilidade no âmbito profissional no qual pretendo trabalhar futuramente.   

Embora a divisão das atividades e orientação de estágio em duas partes não fizesse 

parte do plano inicialmente proposto, revelou-se uma mais valia, pois permitiu-me 

participar em atividades ligadas diretamente à curadoria de exposições de arte 

contemporânea, ao mesmo tempo que tive que adquiri conhecimentos nas áreas da 

comunicação e produção que considero serem indiscutivelmente importantes. Neste 

sentido, permitiu-me desenvolver e aprofundar conhecimentos sobre curadoria e 

planeamento de exposições e eventos culturais, mas também sobre a sua divulgação, 

produção, edição, conservação e investigação. Tive a oportunidade de conhecer e 

conversar com artistas, curadores e outros agentes culturais o que me permitiu não só 

ficar a par do seu trabalho e ter um conhecimento mais aprofundado do panorama artístico 

portuense, como me possibilitou desenvolver capacidades ao nível da relação 

interpessoal. A experiência no MIRA permitiu-me ainda perceber o funcionamento de 

uma galeria e todas as questões logísticas e atividades quotidianas ligadas à mesma, assim 

como desenvolver capacidades de gestão e espírito crítico.  

Durante o primeiro ano de mestrado, pela quantidade de áreas que me suscitam 

interesse, tive dificuldade em orientar-me para uma vertente de estudo mais específica 

dentro do campo da curadoria. A experiência no MIRA permitiu-me desenvolver uma 

nova perspetiva pessoal relativamente aos meus interesses de estudo, sendo que consegui 

focalizar áreas que pretendo aprofundar tal como a questão do espaço no contexto de 

exposições de arte contemporânea, meios de potencialização da experiência do público, 

entre outras, ao mesmo tempo que percebi a importância de não me limitar às mesmas e 

me manter disponível.  

O estágio no MIRA correspondeu às minhas expectativas relativamente ao que 

pretendia quando escolhi este tipo de avaliação final ao invés de uma dissertação ou 
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projeto. Considero o tempo que passei no MIRA essencial para a minha formação, tendo-

me permitido consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do Mestrado e 

desenvolver e aprofundar capacidades técnicas, práticas e teóricas na área da curadoria, 

comunicação e produção. Julgo ter desenvolvido e demonstrado durante a realização das 

atividades de estágio características que são fulcrais no mundo profissional e que passam 

pela responsabilidade, flexibilidade, autonomia, motivação e trabalho em equipa.  
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7. Anexos 

 

7.1. Entrevista a Manuela Matos Monteiro  

 

O que é que motivou a abertura das galerias que compõem o MIRA?  

 Estes espaços foram comprados em setembro de 2012 e foram inaugurados em outubro 

de 2013. Quando nós decidimos avançar com este projeto, não era propriamente este 

projeto. Tínhamos um projeto, quando terminássemos uma fase da vida que correspondia 

ao fim de uma atividade profissional regular, queríamos concretizar uma ideia que era 

termos uma galeria vocacionada para a fotografia, porque eu e o João  somos fotógrafos 

desde muito jovens e, portanto, considerávamos que na altura, no Porto, quando nos 

juntávamos com outros fotógrafos, designadamente num café de uma maneira informal, 

sabíamos que não havia um espaço vocacionado para a fotografia, onde se pudesse expor 

fotografia, conversar sobre fotografia e haver encontros de fotógrafos e amantes de 

fotografia. Quando vimos estes espaços, de facto fabulosos, completamente fora do 

comum, não era aquilo que nós tínhamos pensado quando pensamos numa galeria. 

Pensamos numa sala mais ou menos pequena, branca onde se penduram coisas e, de facto, 

o próprio lugar acabou por determinar muito o que é o próprio projeto.   

São espaços com mais de cem anos que tiveram uma utilidade historicamente 

definida: eram armazéns que serviam a estação de caminhos de ferro, depois acabaram 

por perder essa importância porque o transporte passou a ser feito de forma rodoviária e 

foram usados para várias atividades desde uma fábrica de redes de pesca até armazéns de 

cereais, houve um talho, mercearias, houve vários comércios até que nos últimos doze, 

quinze anos, eles foram sendo abandonados, esta banda de onze armazéns. E, portanto, 

quando nós viemos para aqui houve logo à partida uma ideia que era, por um lado, termos 

uma galeria de fotografia e dado que havia mais do que um espaço, foi dedicar uma à arte 

contemporânea, mas que tivesse sempre por base a fotografia. A fotografia está sempre 

como uma matriz que define um bocado estes lugares.   

Quando começamos a ter a atividade, as primeiras exposições de fotografia que fizemos 

ou aqui no MIRA FORUM ou no lugar expandido da fotografia que é aqui o Espaço 

MIRA, nós tivemos uma atitude que não foi programática. Isto é, nós não partimos para 

este projeto com um programa. Quer dizer, há um programa geral que é a nossa conceção 

do mundo, o que é uma conceção do mundo mais igualitária, o respeito pelos direitos 
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humanos, o respeito pela diferença, é o respeito pelo outro, mas a nossa identidade não 

foi definida, à partida, por nós. Nós, à partida, tínhamos uma atitude de expectativa. 

Tínhamos uma matriz pessoal e social, sabíamos que não queríamos uma galeria como as 

outras, isso nós tínhamos a certeza absoluta. Por isso é que nós não fomos para Miguel 

Bombarda, poderíamos ter ido para aquele bairro das artes, mas nós não somos galeristas 

no sentido mais formal ou mais concetual do que é um galerista de arte. Eu costumo dizer 

que nós somos, antes de mais nada, ativistas sociais. Pensamos sempre a nossa atividade 

no contexto em que nos encontramos e queremos receber desse contexto energias, 

informações, formas de estar e eu acho que sem ter este pensamento – porque isto que eu 

estou agora a dizer não foi uma coisa de há cinco anos – é qualquer coisa que a gente vai 

fazendo e depois vai refletindo sobre o que vai fazendo. Não é nós fazermos sem reflexão, 

nós fazemos com reflexão, mas é uma reflexão de banda larga que tem a ver com a nossa 

própria conceção do mundo e a nossa conceção do mundo é estar sempre em diálogo com 

o mundo, ouvir o mundo. Não é querer formatar o mundo de acordo com aquilo que 

seriam pré-juízos. E, portanto, eu acho que essa atitude de disponibilidade, a 

disponibilidade para aceitar artistas, ouvir artistas, a disponibilidade de nos apresentarem 

propostas e nós sermos curiosos para perceber que propostas eram aquelas, é que foram 

desenhando as próprias galerias. Aqui no Espaço MIRA há a direção artística do Maia 

em diálogo connosco, no MIRA FORUM que geralmente são estes dois 

espaços (armazém 155 e A3 – armazém 147/149), sou eu e o João que geralmente 

fazemos a programação e curadoria de muitas exposições, embora também, precisamente 

por causa da nossa atitude, achemos altamente importante que haja uma rotatividade dos 

curadores. Achamos que é até negativo a identidade que é a direção artística e curadoria 

ser sempre a mesma, pois então só temos um olhar, uma perspetiva, uma visão, uma forma 

de encarar – neste caso a arte contemporânea e a fotografia contemporânea – e nós não 

somos nada monolíticos. Portanto, temos essa matriz geral que tem a ver com a nossa 

conceção do mundo, mas nós fomos construindo uma identidade que é a identidade do 

MIRA e que é efetivamente diferente de outras galerias que existem no Porto ou até 

direi, no próprio país, por isso é que isto tem sido objeto de um estudo de caso por 

investigadores. Porquê? Porque isto representa características que não são comuns 

noutros espaços que se designam por galeria e antes de mais nada isso teve a ver com 

quê? Primeiro, estarmos em diálogo com o território, sabermos que estar aqui é diferente 

de estar noutro lugar na cidade. Gostarmos deste território, gostarmos deste espaço da 

cidade que é o espaço com maior exclusão social, com mais problemas sociais, mas 
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também aquele que mantém formas de estar e de viver um pouco características de outro 

tempo da cidade. Há também claro, relações afetivas e familiares com o lugar. Foi aqui o 

sítio onde o meu pai teve aqui a sua primeira fábrica, portanto este sítio era um sítio que 

nós habitávamos, mas isso veio mais tarde, não foi uma consciência à partida. Portanto, 

aquilo que eu acho que faz com que o MIRA seja o que é, tem a ver precisamente com 

essa inserção no lugar e estarmos disponíveis, termos a plasticidade. Há aqui uma 

plasticidade, uma flexibilidade, que foi nós sabermos estar no lugar em que estamos, 

ouvindo o próprio lugar e respeitando esse mesmo lugar. São espaços de iniciativa de 

artista que quase que se opõem aquilo que é o institucional demarcando-se de todas as 

formas, inclusivamente até comunicacionais. Nós não tivemos aqui essa ideia de que 

temos de ser diferentes. Nós sabíamos o que não eramos, não eramos galeristas no sentido 

comercial. Portanto, nós não dirigimos como principal atividade a venda de obras de arte, 

embora obviamente que queremos que as obras de arte que aqui apresentamos sejam 

comercializadas, isso é bom para todos e antes de mais nada, é bom para o 

artista. Contudo, esse não foi o nosso principal objetivo, o nosso principal objetivo era 

dar a conhecer, era dar a expor, era termos quer artistas consagrados, 

quer artistas emergentes. Se quisermos definir concetualmente em que lugar é que o 

MIRA está, eu diria que nem está no chamado institucional, nem está no alternativo como 

ele era definido antes. Porquê? Porque nós não queremos ficar num âmbito reduzido de 

influência que é o que acontece muito nos espaços alternativos, quase que cultivam 

nichos. Quase que fazem uma defesa do desprovido, do mínimo dos mínimos para se 

demarcar, diria até quase militantemente, dos outros e definirem-se diferentemente dos 

outros. Nós aqui não nos queremos dirigir… Nós nem sabemos a quem nos queremos 

dirigir, nós estávamos de portas abertas. Por isso é que aparece até muitas vezes nos 

jornais, quando nos querem conhecer, dizem que isto é um pólo cultural, é um centro 

cultural, onde depois, por solicitação e por interesse nosso, começaram a desenvolver-se 

atividades que à partida não estavam definidas enquanto atividades da galeria, desde os 

concertos de jazz porque o João também toca jazz, desde a poesia porque nós também 

gostamos de poesia, das tertúlias da mulher porque eu sou feminista desde que me 

conheço… Desde sessões que albergamos que não são da nossa produção, mas cujos 

objetivos e fins nós também nos identificamos. Temos um sentido de partilha deste 

património que é propriedade minha e do João, mas temos o sentimento de que isto é 

muito mais do que uma propriedade privada e, portanto, temos esta ideia. Os lançamentos 

dos livros, nós gostamos muito de ler… Já lançamos mais de cinquenta livros, porquê? 
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Porque dá-nos prazer, gostamos de livros, gostamos de ler e, portanto, dá-nos prazer que 

este seja um palco de apresentação de um bem cultural que nós achamos maior.   

Então, o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer, por exemplo, um amigo que 

é o Cruz (Hugo Cruz), que é um programador de performances, contacta connosco e 

pergunta ‘poderiamos fazer aqui performances uma vez por mês’ e nós logo ‘claro’. Na 

primeira oportunidade que nos surgiu, aproveitamos aquela loja ali na Padre António 

Vieira. Assim, há dois anos, nasceu o MIRA | artes performativas, mais dedicado 

precisamente a essa área de expressão artística. Portanto, eu diria que nós vamo-nos 

definindo pela prática que vamos tendo. Não quer dizer que seja errática, porque não é 

errática. Nós sabemos que há coisas que não queremos, sabemos que há coisas que 

queremos. Não é errática, mas é disponível e é aberta. E, portanto, quando nos dizem que 

nós somos um caso especial, nós achamos que sim, não atribuindo valor positivo ou 

negativo, mas de facto, não cabemos em nenhuma das categorias que geralmente existem, 

o que é bom. O que quer dizer que entre o espaço alternativo e o espaço mais 

institucionalizado há um lugar para muitos cambiantes. Haja disponibilidade para lhes 

dar expressão.  

  

Até porque, desde a abertura das galerias até agora, a programação quer do Espaço 

MIRA, quer do MIRA FORUM, sofreu transformações, tendo agora outro tipo de 

eventos para além de exposições.  

Inicialmente, o que é que acontece? Sendo que nós eramos fotógrafos, sendo que nós 

queríamos uma galeria de fotografia, sendo que já tínhamos aqui o MIRA FORUM que 

corresponderia a esse objetivo, eu acho que ali no Espaço MIRA houve necessidade de 

mostrar até que ponto é que a fotografia se relaciona com outras expressões artísticas, 

porque não havia essa ligação. Eu percebia que havia uma ligação entre a fotografia e as 

outras expressões artísticas, mas ela não estava enunciada. Parecia que a fotografia era 

uma coisa à parte, até diria uma arte menor. Uma arte menor porque grande parte dessa 

arte era muito definida pelo dispositivo. E então, nós achamos que contribuímos quer 

enquanto Espaço MIRA, quer enquanto MIRA FORUM, também para uma certa 

alteração sobre o que é a fotografia no mundo da arte contemporânea atual e nesse 

sentido acho que tem sido importante a nossa prática aqui no MIRA.  
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Não deixa de ser um espaço dedicado à fotografia, mas acaba por ser muito mais do 

que aquilo que planearam inicialmente…  

 Sim, completamente! Nós gostamos de fazer coisas com as outras pessoas, não estamos 

aqui numa atitude de competição ou de concorrência com os outros. É genuíno, não 

estamos mesmo. E então assumimos o convite a outras estruturas e galerias aqui no Porto 

para constituirmos um coletivo que é o Fórum Fotografia Filme e que está a organizar 

pela segunda vez, a segunda edição do Mês da Imagem do Porto.   

A ideia é precisamente o sermos parceiros, temos uma existência numa cidade, num 

tempo que é este em que estamos e desenvolvermos o nosso trabalho sempre olhando e 

ouvindo os outros e sabendo que é através destas plataformas que paralelamente 

caminham em conjunto, que se forma um corpo de intervenção cultural, neste caso, na 

cidade, porque é este o sítio em que nós estamos e é aqui que trabalhamos e 

funcionamos.   

Agora, temos uma atitude até, posso dizer, de um certo ecletismo sendo que aqui, ser 

eclético, não é uma coisa menor, é uma coisa maior, porque estar orientado numa 

perspetiva estrita de definição artística, de corrente artística, é muito mais fácil, do que 

ter uma banda larga. A banda larga tira-nos o conforto do pertencer, entre aspas, a um 

clube. E, portanto, esta ideia de ecletismo, que não é gostar de tudo ao mesmo tempo ou 

promover tudo da mesma maneira, mas é aceitar a liberdade de várias expressões e não 

apenas daquela expressão que eu, de acordo com o meu critério, considero correta. Isso 

faz-nos muita impressão. Por exemplo, ainda agora saiu uma exposição de um prémio 

internacional que é o MIRA Mobile Prize que, no caso, foi de fotografia a preto e branco 

e de street photography e que teve representantes de vários países e com mais de seis mil 

fotografias e segue-se uma exposição de fotografia pinhole. Portanto, sai uma e entra 

outra, até utilizando o mesmo dispositivo expositivo e que são, eu até quase diria, dois 

extremos, de expressão fotográfica. É aquela que não usa nenhum intermediário, 

nenhuma lente, até aquela que utiliza uma sofisticação tecnológica impressionante. Eu 

acho que haver estes dois mundos da fotografia, um que se segue ao outro, diz também 

muito sobre a nossa forma de estar no mundo da fotografia e no mundo da arte que é 

precisamente isso, é sermos capazes de ouvir, sermos capazes de ver e sermos capazes 

dessa aceitação da diferença. Eu acho que é essa característica que mais distingue o MIRA 

de outras instituições, é estarmos disponíveis para continuarmos a mudar.   
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Acha que essa diversidade de eventos que acabam por ter, acaba por definir o tipo 

de público que têm? Porque o público do MIRA, quando comparado com o 

de outros espaços, acaba por ser muito eclético.   

 Sim. Eu acho que isso é também uma das riquezas, dos valores maiores do MIRA, é o 

público. Nós temos um público altamente heterogéneo. Nas galerias de arte 

contemporânea nós vemos quase sempre as mesmas pessoas, portanto aquilo é já tudo 

muito familiar. Aqui, como nós temos muitas atividades e muito diferentes, temos um 

público que nos surpreende e de pessoas muito distintas, pessoas muito diversas e isso é 

um valor. É o grande valor do MIRA, o público, o tipo de público que nos frequenta e é 

também a comunidade, porque de facto nós estamos mesmo integrados no território onde 

estão estes equipamentos, onde estão estes armazéns. E, de facto, esta relação que nós 

estabelecemos com a comunidade dá-nos uma energia muito grande. Há aqui uma 

energia, há aqui qualquer coisa que não tem a ver com os impactos públicos que a nossa 

atividade tem, mas é uma energia que vem das pessoas e que é altamente contagiante. Eu 

nem sei explicar muito bem como é que é, mas eu encontrar um vizinho na rua e 

conversarmos seja sobre o que for é uma energia enorme.   

  

As pessoas para apresentar o seu trabalho, também acabam por ficar a conhecer 

toda a gente…  

 Sim! Acabam por também estabelecer ligações e surpreenderem-se. Nós tivemos aqui 

uma exposição do Tiny Domingos e ele estava completamente passado com o que 

acontecia. Isto é altamente enriquecedor. Antes de mais nada, eu acho que o valor maior 

são as pessoas e são as pessoas também que nos afetam nos nossos projetos artísticos. E, 

nesse sentido, este lugar é fabuloso e nós sabemos aproveita-lo bem, porque tivemos uma 

atitude de humildade que é: nós é que somos os de fora, as pessoas é que têm de nos 

aceitar. Essa atitude tem mostrado que é uma atitude justa, que é de respeito pelos outros 

e depois devolvem-nos isso em boas energias, em preocupação connosco e isso é muito 

bom.   

  

A ligação do MIRA à comunidade é muito visível até em alguns projetos que 

apresentam, como o Mapa Emocional de Miraflor, a exposição das ilhas…  

 E temos agora o Mapa Emocional 2.0 que é crescer! O Mapa Emocional vai crescer, há 

mais pessoas que vão ser entrevistadas, vamos alargar o território a este anel, vamos 

integrar também os chineses, os ingleses, os africanos que também vivem aqui neste anel 
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à volta… O projeto tem uma coisa que eu acho muito importante, trouxe um aumento de 

autoestima muito grande e isso é espetacular. Eu acho que para nós, foi bom pormos 

desde o início a morada e pormos Campanhã, Porto. Não é preciso pôr Campanhã, mas o 

que é que nós percebemos? Por intuição, achamos que devíamos começar a associar 

Campanhã a umas galerias de arte e isso foi uma aposta ganha. As pessoas começaram a 

respeitar o MIRA e depois também já querem vir para aqui, acham que é fantástico viver 

em Campanhã. Com o MIRA cá, houve um aumento de estatuto, um respeito maior por 

esta freguesia que estava tão desprezada, especialmente nos três últimos mandatos antes 

deste executivo. E, portanto, Campanhã era vista de lado, era um lugar pouco 

recomendável. Dizer que se morava em Campanhã não era fino, não era o mesmo que 

dizer que se mora na Boavista, em Paranhos ou no centro histórico, ou em Ramalde, ou 

no Bonfim.  

  

Relativamente ao espaço físico das galerias, não se assemelham ao modelo clássico 

de um espaço de exposição de arte. Porquê?  

 É o respeito pela identidade do lugar. Quer dizer, não são só as pessoas que devem ser 

respeitadas, os lugares também. Atenção que eu não sou nada a favor da museificação. 

Eu acho que há mesmo, até em relação a opções arquitetónicas, uma tentação enorme de 

se museificar as coisas, congelar essas coisas. Então eu pergunto-me – e são discussões 

que eu às vezes tenho -, quando houve agora esta aprovação de um projeto muito 

contemporâneo para o matadouro, que é assim, se eu museificar tudo, que dado é que eu 

deixo do meu tempo para o futuro? Quer dizer, então nós só temos uma cidade. Nós aqui, 

o que é que consideramos? Primeiro era respeitar o lugar, era não esconder que isto era 

um armazém, devia manter o aspeto de armazém. Quando nós compramos isto, não 

sabíamos que era pedra, isto foi uma surpresa. Isto estava tudo coberto de reboco, tudo 

com estuque. Nem sabíamos que havia o pátio atrás, porque estava tudo tapado. Nem 

sabíamos que havia a janela e o postigo no Espaço MIRA porque estava tudo emparedado. 

Começamos a descascar e achamos que isto do ponto de vista estético e até como lugar 

de exposição era bom, era bonito, era diferente e, então, mantivemos as asnas. Agora, por 

exemplo, não substituímos as asnas que vês aqui que são obras de metal por outras de 

madeira. Não reconstituimos o que era antes, assumimos a mudança que, entretanto, 

houve.   

Havia um segundo andar, funcionavam os escritórios em cima e a parte fabril em 

baixo. Depois foi também aproveitar, não pegamos nas portas da rua que estavam 
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completamente imprestáveis e não as deitamos fora, em vez disso, usamo-las ali na 

entrada como plataformas que rolam e aqui como protetores dos vidros. Portanto, tivemos 

esta preocupação de manter o perfil do que isto já foi, que eram efetivamente armazéns 

de manufatura. Houve algumas coisas que não fizemos por clara falta de dinheiro, mas 

que depois assumimos. Também não queríamos comprometer o espaço para o futuro, 

portanto era deixar o espaço para que o tempo definisse o que é que isto ia ser. Foi o que 

aconteceu aqui no 147/149, não mudamos o chão, ficou aquela plataforma, ficaram os 

carris, e então, o que tem acontecido, é que os eventos que têm lá acontecido, convivem 

muito bem com aquilo. Se convivem muito bem, porque é que a gente vai mudar? 

Primeiro custa muito dinheiro e segundo, vai fazer o quê? Vai pôr o chão mais lisinho? 

Aquele chão é um chão maravilhoso, cheio de manchas, mas aquelas manchas, pronto, 

também contam história. Nós fazemos aqui um contrabalanço.   

  

Tens alguns objetivos delineados para o MIRA no futuro?   

Estamos muito disponíveis sempre, muito abertos a propostas novas. Sabemos que as 

pontes são cada vez mais, porque somos mais conhecidos, fazemos experiências que nos 

vão dando património e relações. Sabemos que somos uma estrutura de relações. O que 

sabemos é que vamos continuar disponíveis para continuarmos a desenvolver trabalho 

em rede. Queremos continuar a desenvolver esse tipo de atitude e que é a atitude de 

abertura e curiosidade. Queremos descobrir coisas novas, aprender com coisas que 

acontecem lá fora, ver como é que os outros fazem e ouvir. E, saber uma coisa, há 

aquisições que temos, mas que são na área dos valores e não da dos saberes e fazeres.   

 

 

Esta entrevista foi realizada, transcrita e editada por Rita Pimentel. Esta entrevista foi 

submetida à entrevistada. Porto, 24 de abril de 2019  
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7.2. Entrevista a José Maia 

 

No Espaço MIRA, encontramos maioritariamente exposições de arte 

contemporânea. Enquanto diretor artístico e responsável pela programação do 

Espaço MIRA, quais são os critérios usados na altura de escolher o que vai 

apresentar?  

Há, digamos, dois momentos. No início do Espaço MIRA, poderá ver que para além da 

exposição, existia sempre cinema e conversas, visitas guiadas e também eventos 

paralelos, performances ou percursos… E, no início, a programação era muito intensa. A 

Manuela e o João com o MIRA FORUM, foram intensificando também a sua 

programação e na altura pediram-me para eu diminuir o número de atividades por 

exposição já que eu inaugurava de três em três meses e as inaugurações deles são mais 

espaçadas, o que também exige muito de uma equipa. Para além da exposição há sempre 

pelo menos um evento paralelo, nem que seja o lançamento de um livro, uma conversa…   

Relativamente aos artistas, o primeiro momento da programação foi um momento de 

apresentação dos temas que queria abordar no Espaço MIRA e eram exposições coletivas 

e temáticas. A primeira abordava a relação da fotografia com a imagem em movimento. 

Daí temos a fotografia e a sequência, ou o vídeo e o plano fixo que convoca a fotografia. 

Foram vários artistas que foram convocados para pensarem a presença da fotografia nas 

imagens em movimento. A segunda foi a performance. Temos uma câmara e atualmente 

facilmente nos deslocamos com as câmaras e temos sempre um corpo por trás dessa 

câmara. Na exposição refletíamos isso, mas também refletíamos artistas que pensavam a 

partir da própria fotografia e dos mecanismos da fotografia, do que é desenhar com a luz, 

inscrever com luz. Então criamos não só a exposição, como também uma mostra de 

fotografia. Depois, a relação da pintura com a fotografia, artistas que partem da fotografia 

ou fotografias que convocam a pintura, era fundamental. Trabalhamos também a relação 

da escultura com a fotografia-  

As primeiras exposições, do primeiro ano, foram todas coletivas e temáticas e os anos 

seguintes foram para explorar, avançar, aprofundar. As primeiras eram coletivas, porque 

em termos económicos permitem apresentar um maior número de artistas e os valores de 

produção são mais baixos. Uma coletiva representa também, da parte de quem está a 

programar, um maior esforço em termos de produção, em termos de materiais logísticos 

e modos de apresentar. Por isso, no primeiro momento foram coletivas, para depois 

passarmos para individuais.   



41 

 

Os artistas que expõem individualmente são convidados com um ano de antecedência, de 

preferência, para não só verem o espaço e acompanharem, mas também perceberem que 

é necessária uma disponibilidade económica e é necessário também compreenderem o 

projeto. Tentamos com que essas dificuldades económicas não sejam visíveis, 

mas existem. Dessas exposições, fomos apresentando muitos artistas que já tínhamos 

apresentado em coletivas, mas não só. Passamos por esta necessidade de aprofundar e os 

temas também foram sendo aprofundados. Olhar para a exposição do Tudela e ver que 

ele vai dar conta da relação da imagem em movimento e da fotografia ou as fotografias 

escultóricas do Miguel Leal ou o texto e imagem da Cristina Mateus. Há um conjunto de 

artistas que foram depois aprofundando estes temas e fomos apresentando.   

A minha ideia era sempre apresentar artistas de gerações diferentes. Convocamos artistas 

dos anos 60 e 70, dos anos 80 como o Olaio e o Tudela, outros dos anos 90, como o Paulo 

Mendes, há pouco falei, a Cristina Mateus, o Miguel Leal e também da década anterior, 

o Nuno Ramalho, Susana Chiocca, o João Sousa Cardoso… E também artistas que 

tenham começado a trabalhar na viragem desta década e este ano tivemos necessidade 

mesmo de olhar para aqueles que tinham começado só há quatro, cinco anos a trabalhar. 

Já tínhamos apresentado um ou outro, mas esta era uma exposição que focava (refere-se 

à exposição o caminho que corre pelo silêncio). Em termos de curadoria, fomos 

trabalhando com pessoas que estavam a estudar curadoria na Faculdade de Belas Artes 

do Porto. Aliás, as primeiras curadorias são feitas com três pessoas cujos interesses 

coincidiam com os temas. Fui convocando, sempre que possível, pessoas exteriores.  

  

Há espaço para a promoção de artistas e curadores mais jovens, até porque 

faz também parte da programação do Espaço MIRA, exposições dedicadas a 

apresentar trabalhos de finais de curso de alunos de algumas faculdades do Porto, 

como por exemplo, a ESAP.  

Sim. Eu sempre tentei acompanhar o que se está a produzir. Sou atento ao que é 

apresentado na Católica, na ESAP e por aí fora. Então, relativamente aos alunos da 

Faculdade de Belas Artes do Porto, nós recebemos várias solicitações de alunos para 

apresentarem as suas teses em exposição ou fazerem apresentação de trabalhos que por 

sua vez correspondem às teses de mestrado. Isso vai acontecendo a longo do ano, 

consoante a nossa disponibilidade.   

Relativamente à ESAP, há um momento, também interessado no que se passa lá – porque 

é uma forma de acompanhar – que decorre no mês de julho, porque nessa altura há uma 



42 

 

noção maior dos trabalhos que foram feitos e são os próprios professores, como a Eduarda 

Neves, que se responsabilizam por essas curadorias.   

Da Lusófona a mesma coisa. É organizada uma mostra que é o Multiplex, tem mais 

visibilidade no momento em que é convidado um realizador nacional ou internacional. 

Há outros momentos em que os alunos apresentam em vários espaços, quer seja o Passos 

Manuel, o Maus Hábitos… O MIRA como já trabalhava com a Faculdade de Belas Artes, 

a ESAP e com outras, também começamos a dedicar um momento aos trabalhos de 

instalação destes alunos. Para além do mais, já tínhamos feito também em dezembro uma 

mostra de cinema. Haverá agora a exposição dos alunos da Lusófona, no final de maio e 

também na mesma semana a apresentação das mostras dos filmes realizados no Maus 

Hábitos. É por isso também uma escola que para além da formação, contempla o 

momento da apresentação dos trabalhos e convoca também outros artistas ao longo do 

ano.   

Quanto aos artistas mais velhos, mesmo aqueles que já faleceram, como é o caso do 

Álvaro Lapa, por exemplo, a ideia é uma tentativa de rever, é trazer um outro olhar para 

as obras. No Da Rocha queríamos um novo olhar, ele tem aquelas pinturas com múltiplas 

composições, podemos andar à volta. Esta exposição da Paula (exposição de Ernesto de 

Sousa) é muito pertinente, porque ela tem toda uma grelha de estudo vertical e horizontal 

padronizado e depois temos a especulação com os cartazes da ARARA. E é interessante 

como estas duas formas, a investigação e depois a especulação, podem coexistir. O 

espaço, em termos económicos, por vezes, torna difícil apresentar investigações fortes, 

mas no mínimo podemos entender como provocações, é necessário saber mais, abre-se, 

revela-se mais. É necessário saber, aprofundar, conhecer, falar com mais propriedade, é 

necessário que essas provocações estejam aí para podermos pensar melhor, ajuda-nos a 

pensar até quem está atualmente a trabalhar.   

   

E também ajuda a pensar o espaço de outra forma, porque o próprio espaço é 

desafiante.   

Há a questão do espaço físico sim, que poderá sempre ser múltiplo. Cada exposição tende 

a transformar.   

Tivemos um apoio, pela primeira vez, o apoio do Criatório, porque avançamos com a 

programação toda do Espaço e dividir a quantia por tantas atividades, quando 

normalmente é um projeto que é apoiado, consegue perceber que é muito pouco para cada 

um. É difícil, eu não gosto de dizer não. Isto é um espaço de possibilidade. Quando fui 



43 

 

para lá, quando fiz a primeira exposição, o não saía-me sempre da boca, porque não tinha 

condições de luz, de segurança, não tinha portas, a humidade… E não podia ser o não que 

habita aquele espaço, tinha de ser um sim que habita aquele espaço e foi por isso que nós 

apresentamos aquela primeira exposição naquele espaço. Por vezes queremo-nos poupar 

a certos trabalhos que não só são dispendiosos, mas que implicam por vezes alterações na 

configuração, mas a tentativa é sempre ‘como sim’, ‘como é que pode ser um sim?’ Se 

avançarmos com esse sim, o que é que temos? É próprio do espaço.    

   

O Espaço MIRA, tem muitas particularidades, sendo uma delas a sua localização 

em Campanhã e outra as características específicas do próprio lugar que não se 

assemelham ao modelo tradicional do cubo branco.   

Em termos de montagem, não são percetível estas características que tornam o 

espaço difícil em termos do que seria a montagem. Não é visível quando visitamos a 

galeria, porque no período de montagem tentamos contrariar sempre isso, mas elas estão 

lá. É muito estreita a entrada, aliás a largura da porta é três vezes maior, ao fundo já não 

há regularidade. Ao início o pé direito é muito alto e ao fundo termina 

numa mezzanine. Houve e há o compromisso dos diretores, a Manuela e o João, de 

manter a memória, de que a história dos armazéns deve estar lado a lado, estar 

presente e aí, também, a programação refletir isso. Na minha programação quis refletir o 

próprio espaço: Campanhã, o Porto e o país. Sim, por um lado é extremamente difícil 

aquela galeria e sabemos muito bem que uma galeria branca faz com que seja mais fácil 

pensar, projetar uma exposição. Por vezes, um determinado desenho expositivo, pode ser 

alterado e deve ser alterado no momento da montagem da exposição, porque o espaço é 

tão particular. Relativamente ao desenho de luz, também temos algumas dificuldades, 

comparando com outros espaços com mais material, mais possibilidades, mas sabemos 

que também há limites, não temos projetores caríssimos que permitem um recorte ideal, 

mas vamos tentando. A ideia é, com o tempo, irmos colmatando falhas. É assim que 

temos vindo a trabalhar. Desde a primeira exposição à última, temos mais materiais, isso 

permite-nos maior liberdade, maior flexibilidade até para desenhar as exposições desde a 

luz até mesmo ao material de logística, mesas, bancas e por aí fora. Ainda nos falta muito, 

mas também não temos muito espaço para guardar muitos destes materiais logísticos. Não 

queremos reduzir o espaço expositivo para ter acervos ou armazéns. Mesmo assim fomos 

criando mais armazéns ao longo do tempo, pequenos espaços que são hoje armazém. Em 

termos de logística é preciso som, é preciso os projetores, retroprojetores… Ainda temos 



44 

 

um défice do que seria o projetor de slide para quem quer pensar fotografia e imagem, são 

necessários esses materiais. Pensar hoje a fotografia, não é só pensar no mundo 

digital. Temos de contemplar a história da fotografia, a história da fotografia analógica, 

dos slides, dos retroprojetores, dos próprios materiais fotográficos. É um compromisso, 

somos de hoje, mas carregamos todo o tempo que está para trás, todas as criações que 

estão para trás, de artistas que estão hoje a trabalhar digital, mas que trabalhavam o 

analógico há poucos anos. Também o contrário se verifica, artistas de digital que estão 

hoje a trabalhar o analógico. Por isso, a parte logística para estes espaços tem de ser 

sublinhada, tentamos ser mais livres, ter o maior número de materiais, ser independentes. 

Esses materiais permitem essa flexibilidade.   

Temos um conjunto de pessoas, amigos e conhecidos, que nos ajudam, não só nos 

registos, mas também com material. É essa rede que nos apoia, é o facto de conhecerem 

o projeto que temos e que ao pedirmos, digamos, não é para nós, é por todos nós. É para 

todos. É um esforço que quem empresta, também compreende. Sabe que estamos por 

todos.    

   

O MIRA não possui uma vertente comercial. O objetivo principal é apresentar e 

promover?  

Sim e dar conta, pensar a partir das artes e é isso, mostrar. E ser também um lugar de 

convívio de artistas. Não é um espaço comercial, logo a programação também é livre 

desses constrangimentos, dessa necessidade de criar um programa em que no mercado de 

arte, por vezes, sabemos que há determinados produtos que são comercializáveis e 

outros que não são. Eu não sou contra as galerias, eu sou a favor das galerias e que elas 

sejam muitas e fortes e boas. Contudo, consigo imaginar o que será para sobreviver, estar 

dependente do mercado de arte, dos colecionadores e sabermos também que tipo de obras 

poderão comprar. Também sabemos muito bem que certos tipos de performances ou som 

ou intervenção no espaço, não encontram mercado e aí, 

dificilmente poderíamos apresentar no Espaço MIRA, não tendo essa vocação 

direcionada para o mercado da arte. Os artistas apresentam todo o tipo de trabalho e eu 

até apelo sempre que sejam trabalhos experimentais, obras para o lugar, também conta a 

história de Campanhã, dialogam. Aí já é dar muito, é dar a toda a cidade e não só aqueles 

que já lá estão. Agradeço imenso que alguém se dedique a refletir aquele 

lugar. Relativamente ao mercado da arte, o Espaço MIRA não vende, recebemos todos e 
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eu conheço e reconheço alguns colecionadores que nos visitam, mas estando interessados 

relativamente à compra de alguma obra, é-lhes fornecido o contacto do artista.    

   

Enquadraria o MIRA na categoria dos espaços alternativos? E alternativo em que 

sentido? Historicamente, existia um sentimento de oposição à instituição nessa 

tipologia de espaço, que não se verifica no MIRA.   

  Não acho que fossem contra, não era propriamente contra. Os artistas queriam que esses 

espaços institucionais fossem mais abertos. Quando Nadar abre o espaço para os 

impressionistas ou para todos aqueles que tinham sido de alguma forma recusados, é 

permitir que as pessoas tenham mais, há mais mundo. Mais tarde, esses vieram a tornar-

se maiores, porque foram mais inclusivos. Nos anos sessenta e ao longo do início do 

século XX, assistimos a isso. Imensos fotógrafos que apresentavam fotografia em galerias 

comerciais e algumas até que funcionavam com direção de artistas.   

É importante o trabalho dos espaços alternativos, porque vai colmatar falhas no que é 

programado. Essas falhas é a regularidade das exposições que são apresentadas, numa 

cidade, ou até regularidade de exposições que um artista faz ou o tipo de temáticas que 

um artista faz. Por exemplo, nos anos sessenta, acredito que muitos artistas que 

trabalhavam a performance, o vídeo, o som e por aí fora, não seria na galeria que poderiam 

de alguma forma apresentar-se. Tínhamos grandes galerias como a da Sonnabend que 

apresentavam performance e coisas assim, mas felizmente tínhamos também 

um Dan Graham que apresentava entre os minimalistas e que foram libertadores. Estes 

espaços são importantes, porque vão colmatar falhas, o que acontece ali é forte para os 

artistas, porque é mais um momento de apresentação. É também importante para o 

público, porque por vezes há uma proximidade muito grande do artista com esse público. 

Os temas… Nós, por exemplo, trabalhamos todos os temas. Eu trabalho num museu e é 

fácil olhar para temas contemporâneos. Temas que são abordados em bienais, que são 

abordados nas grandes mostras e que não são apresentados no museu. E esses temas são 

trabalhados por artistas portugueses e apresentados em espaços alternativos. Temos um 

número de espaços muito reduzido, ou melhor ainda, atendendo ao número de artistas de 

gerações diferentes, ao tipo de trabalho que eles produzem e aos espaços que há, se 

excluirmos os espaços geridos por artistas, são muito poucos espaços. Estes espaços estão 

ligados à via, permitem mais via, permitem trabalhar. Eu, em julho do ano passado, tinha 

contabilizado quarenta e três espaços e projetos organizados por artistas, jovens 

historiadores… Espaços não galerísticos, não comerciais, espaços não institucionais, 
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espaços que tinham programação regular. Agora, há muitos mais. Temos artistas 

estrangeiros que estão a viver na cidade e que abrem os seus próprios espaços para 

partilhar e também para conhecerem outros. Temos espaços independentes desde 1999, 

espaços como o Uma Certa Falta de Coerência que têm projeção internacional. As coisas 

mudaram e o Porto é mais rico com estes espaços, porque há poucos espaços. Se 

acompanharmos apenas o que os museus apresentam de três em três meses, é muito 

pouco. Eles tentam dar conta do panorama nacional e internacional, são poucas 

exposições para conhecermos tudo e muito menos exposições para conhecermos o que cá 

se faz. Quando um artista não apresenta trabalho, somos todos responsáveis. Quando um 

artista trabalha, faz o seu trabalho e não tem onde o apresentar, somos todos nós, todos 

os agentes, responsáveis por essa falha de ele não conseguir apresentar. São os espaços 

que devolvem vida. Relativamente ao que é a arte, podemos responder melhor ao que é a 

arte ou como é que é a arte do momento, também com estes espaços. Quais são os temas 

que estão a ser tratados nesses espaços por oposição aos temas que são tratados nas 

galerias, nos museus, nas instituições? Que tipo de artistas é que apresentam num e 

noutro? Que tipo de obras apresentam? Com estes espaços há mais vida, mais dinamismo. 

São espaços necessários, porque atendendo ao número de criadores que temos que vivem 

cá e trabalham cá, são formados pelas várias escolas cá, o número de espaços é reduzido. 

Temos o artista-curador, o artista-programador, o artista-editor, o artista-investigador 

e, por vezes, o que chega à galeria ou ao museu, é apenas o artista. É verdade que são 

artistas, mas são também muitas outras coisas paralelamente, porque o meio é diverso e 

eles para colmatarem as falhas, quer sejam de informação, quer sejam de exposição, vão 

criar imensas estratégias, vão criar os seus próprios espaços e os seus próprios espaços 

tanto pode ser uma mostra de performance, como pode ser outra coisa qualquer. É mais, 

é vida. Por isso, ler hoje a atividade dos artistas e essa independência é diferente. O MIRA 

eu vejo como um espaço independente, um espaço independente no sentido em que somos 

independentes de uma quantidade de coisas, mas um espaço que pretende estar ligado. 

Ligado a artistas, ligado aos outros curadores – faz questão deles – às outras instituições, 

aos galeristas, aos colecionadores, fazemos questão, somos mais ricos com todos os 

agentes e a conhecerem-se uns aos outros, numa cidade tão pequena na qual, por 

vezes e sem querer, existe distância. É necessária essa proximidade, é necessário 

falarmos do trabalho dos outros, pensar o trabalho dos outros. Eu vejo então o Espaço 

MIRA como um espaço independente, no sentido que infelizmente não tem dinheiro do 

Estado ou da autarquia, concorreu como todos os projetos individuais artísticos ao 
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Criatório, mas está a terminar e depois continuará o seu percurso. Nesse sentido, é 

verdadeiramente independente, sempre programei qualquer tema sem ter de dar resposta 

ou existir um compromisso. O meu compromisso é com o próprio programa e os vários 

artistas, agentes e com o lugar. Não estou dependente ou fragilizado com um mercado em 

que o número, digamos, de colecionadores é muito reduzido ou o tipo de coleções que 

constituem é muito específico. É uma crítica no sentido em que eu quero mais, quero que 

eles sejam mais colecionadores. Não é para negar. Não me interessa o ser marginal por 

ser marginal. É o contrário, interessa-me que haja sempre um lado a lado e se querem ver 

os espaços alternativos como aqueles que estão sempre contra, não poderão ver o MIRA 

dessa forma, porque o tempo é outro. Sim, o MIRA tenta dar conta de temas, muitos 

temas que não entram no museu, mas que entram lá. Dá conta de falhas, porque está muito 

próximo dos artistas, permite a falha ou o erro, permite a experiência, permite que a 

pessoa seja apresentada num todo e não apenas uma parte, isto é,  não é apresentada 

apenas a pintura dele é apresentada a performance, o som, o concerto… Permite a 

experimentação. Por isso, não se quer o artista em parte, é um todo. Não é contra. Num 

país como o nosso, em que tudo é tão frágil, temos imensos criadores, mas o número de 

agentes para os promover é reduzido. Por isso, não me interessa diminuir, criticar na 

forma de enfraquecer. É o contrário disso. Não estou do lado oposto e colaboro com 

todos. Agora sim, é independente em termos económicos, institucionais, aguentar-se por 

si com os seus. Há um sim, o fazer questão de ser sempre inclusivo. Sou contra e, não 

entra ali: xenofobia, racismo, pensamento de direita extremista, tudo aquilo que não é 

inclusivo. Aquele que aparta, aquele que divide, aquele discurso que diminui, não entra. 

Num tempo como o nosso, acho que estes espaços vão ser ainda mais necessários. Num 

período em que vemos que muitas programações estão a sofrer já interferências.   

  

O MIRA é um espaço muito voltado para questões políticas, com uma posição 

marcada desde o início.  

 Sim, claro. Podemos dizer, a Manuela organiza as conferências e conversas, eu organizo 

os temas sempre com a arte, porque é aquilo a que estou mais ligado. Eu acho que a arte 

muda, é muito fácil por vezes ver alguém a cantar um refrão que por vezes é contrário ao 

seu pensamento, mas já o está a cantar ou alguém que viu uma obra e gostou tanto, que 

aquilo já é seu, mesmo que seja contrário ao pensamento que tinha verbalizado. Muda 

por dentro.   
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Esta entrevista foi realizada, transcrita e editada por Rita Pimentel. Esta entrevista foi 

submetida ao entrevistado. Porto, 30 de abril de 2019 
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7.3. Documentação visual 

 

 

Fig. 1 - Inauguração da exposição Thoughts Out of Season, de Marta Alvim, MIRA FORUM, 2018.   

© MIRA 

 

 

Fig. 2 - Exposição Guerra em Angola | Angola War 1967-1987, de Cloete Breytenbach, MIRA FORUM, 

2018.  © MIRA 
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Fig. 3 - 27ª Tertúlia de Viagens, MIRA FORUM, 2018.  © MIRA 

 

Fig. 4 - Montagem da exposição coletiva ...desimaginar o mundo, descriá-lo... dedicada a Manuel 

António Pina, MIRA FORUM, 2018. © MIRA 
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Fig. 5 - Montagem da exposição coletiva ...desimaginar o mundo, descriá-lo... dedicada a Manuel 

António Pina, MIRA FORUM, 2018. © MIRA 

 

 

Fig. 6 - Montagem da exposição coletiva ...desimaginar o mundo, descriá-lo... dedicada a Manuel 

António Pina, MIRA FORUM, 2018. © MIRA 
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Fig. 7 - Montagem da exposição O Espaço entre Nós, de Violeta Santos Moura, Espaço MIRA, 2018. © 

MIRA 

 

Fig. 8 - Montagem da exposição O Espaço entre Nós, de Violeta Santos Moura, Espaço MIRA, 2018. © 

MIRA 
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Fig. 9 - Inauguração da exposição O Espaço entre Nós, de Violeta Santos Moura, Espaço MIRA, 2018. © 

MIRA 

 

Fig. 10 - Inauguração da exposição O Espaço entre Nós, de Violeta Santos Moura, Espaço MIRA, 2018. 

© MIRA 
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Fig. 11 - Exposição O Espaço entre Nós, de Violeta Santos Moura, Espaço MIRA, 2018. © MIRA 

 

Fig. 12 - Exposição O Espaço entre Nós, de Violeta Santos Moura, Espaço MIRA, 2018. © MIRA 
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Fig. 13 - Visita guiada por Violeta Santos Moura à sua exposição O Espaço entre Nós, Espaço MIRA, 

2018. © MIRA 

 

Fig. 14 - Exposição performática de Ana Pérez Quiroga, MIRA | artes performativas, 2018. © MIRA 
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Fig. 15 - Exposição TERRAIN VAGUE: uma contraimagem do Porto, de Arnau Blanch e Christian 

Lagata, MIRA FORUM, 2018. © MIRA 

 

Fig. 16 - Exposição TERRAIN VAGUE: uma contraimagem do Porto, de Arnau Blanch e Christian 

Lagata, MIRA FORUM, 2018. © MIRA 
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Fig. 17 - Apresentação do livro O Centro do Mundo, de Ana Cristina Leonardo por Ricardo Araújo 

Pereira, MIRA FORUM, 2018. © MIRA 

 

Fig. 18 - Quinta Nómada - A visita do Sr. Engenheiro, MIRA | artes performativas, 2018. © MIRA 
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Fig. 19 - Montagem da exposição Olhos Vivos, de Ção Pestana, Espaço MIRA, 2018. © MIRA 

 

 

Fig. 20 - Exposição Escavar um Buraco, de Paulo Mendes, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 
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Fig. 21 - Exposição Escavar um Buraco, de Paulo Mendes, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 

 

Fig. 22 - Montagem da exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio, Espaço MIRA, 2019. © 

MIRA 
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Fig. 23 - Montagem da exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio, Espaço MIRA, 2019. © 

MIRA 

 

Fig. 24 - Exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 
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Fig. 25 - Exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 

 

Fig. 26 - Exposição coletiva o caminho que corre pelo silêncio, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 
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Fig. 27 – Exposição Exposição ao Risco, de Tiny Domingos, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 

 

 

Fig. 28 - Exposição Exposição ao Risco, 

de Tiny Domingos, Espaço MIRA, 2019. 

© MIRA 
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Fig. 29 – Mostra comemorativa do 25 de abril. Exposição A mão esquerda não sabe o que a direita anda 

a fazer, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 

 

 

Fig. 30 – Mostra comemorativa do 25 de abril. Mural de Nelson Duarte, Rua de Miraflor, 2019. © MIRA 
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Fig. 31 – Mostra comemorativa do 25 de abril. Performance de Isabel Barros com Jorge Queijo e José 

Carlos Tinoco, Espaço MIRA, 2019. © MIRA 

 

 

Fig. 32 – Mostra comemorativa do 25 de abril. Performance-concerto BITCHO de Susana Chiocca em 

colaboração com Luís Figueiredo e Maria João Silva, Associação Malmequeres da Noêda, 2019. © 

MIRA 
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Fig. 33 – Mostra comemorativa do 25 de abril. Concerto dos Kã de Leonor Parda, Francisco Babo, Kauê 

Gindri, MIRA FORUM, 2019. © MIRA 
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7.4. Diário de Bordo 

 

SETEMBRO 2018 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Criação e envio da 

newsletter semanal 

- Criação e envio de e-

convites 

   - Concerto dos OUPA 

   - Inauguração da 

exposição Thoughts Out 

of Season 

    - Lançamento do livro 

Cultura Viva 

Comunitária 

- Edição de vídeo 

   - Inauguração da 

segunda edição da 

mostra de arte digital 

QWERTY 2 

- Edição de imagem 

   - Imagens a serem 

usadas na newsletter 

- Registo de vídeo 

   - Inauguração da 

exposição Thoughts Out 

of Season 

 

- Criação e envio da 

newsletter semanal 

- Registo de vídeo 

   - Exposição Thoughts 

Out of Season 

    - Exposição My Own 

Moon 

- Edição de vídeo 

   - Apresentação da 

exposição Thoughts 

Out of Season 

    - Apresentação da 

exposição My Own 

Moon 

- Assistência de sala 

   - Exposição Thoughts 

Out of Season 

- Assistência de 

produção 

   - Preparação do 

equipamento e espaço 

da galeria para a 26ª 

Tertúlia de Viagens 

 

 

- Criação e envio da 

newsletter semanal 

- Assistência de sala 

   - Exposição Thoughts 

Out of Season 

- Edição de vídeo 

   - Apresentação da 

exposição My Own Moon 

   - Entrevista a Marta 

Alvim 

- Edição de som 

   - Entrevista a Marta 

Alvim 

- Publicação de 

conteúdos nas redes 

sociais e criação de 

sinopses 

   - Vídeo de 

apresentação da 

exposição Thoughts Out 

of Season 

    - Vídeo de 

apresentação da 

exposição My Own Moon 

- Arquivo 

   - Gestão e organização 

da documentação de 

atividades do MIRA 

 

 

- Criação e envio na 

newsletter mensal 

- Assistência de sala 

   - Exposição Thoughts 

Out of Season 

- Seleção e edição de 

fotografia 

   - Performance de Ana 

Pérez Quiroga 

    - Apresentação do 

livro O Centro do Mundo 

    - Montagem da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

    - Quinta Nómada – A 

Visita do Sr. Engenheiro 

- Registo fotográfico 

   - Montagem da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

- Registo de vídeo 

   - Inauguração da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

 - Assistência de 

produção 

   - Montagem da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

- Arquivo 

   - Gestão e organização 

da documentação de 

atividades do MIRA 

 



67 

 

OUTUBRO 2018 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Edição de vídeo 

   - Inauguração da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

- Criação de e-convites 

   - Evento ENTRE 

MIRAS 

- Assistência de sala 

   - Exposição Thoughts 

Out of Season 

- Edição de som 

   - Entrevista a Cloete 

Bretytenbach 

   - Sincronização do 

áudio do vídeo do debate 

Fascismos 

- Registo de vídeo 

  - Apresentação da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

 

- Publicação de 

conteúdos nas redes 

sociais e criação de 

sinopses 

   - Vídeo do debate 

Fascismos 

- Edição de vídeo 

  - Exposição A Guerra 

em Angola 1967-1987 

   - Exposição O 

Espaço entre Nós 

    - Visita guiada à 

exposição O Espaço 

entre Nós por Violeta 

Santos Moura 

- Assistência de sala 

   - Exposição Thoughts 

Out of Season 

- Registo fotográfico 

   - Montagem da 

exposição O Espaço 

entre Nós 

- Seleção e edição de 

fotografia 

   - Montagem da 

exposição O Espaço 

entre Nós 

    - Inauguração da 

exposição O Espaço 

entre Nós 

 

 

 

- Criação e envio da 

newsletter semanal 

- Assistência de sala 

   - Exposição A Guerra 

em Angola 1967-1987 

- Criação de e-convites 

   - Ichi go, ichi é 

   - Intentos 

   - Apresentação do livro 

Ainda aqui estou 

- Registo de vídeo 

   - Exposição O Espaço 

entre Nós 

- Publicação de 

conteúdos nas redes 

sociais e criação de 

sinopses 

   - Vídeo de 

apresentação da 

exposição A Guerra em 

Angola 1967-1987 

- Edição de vídeo 

   - Exposição O Espaço 

entre Nós 

- Arquivo 

   - Gestão e organização 

da documentação de 

atividades do MIRA 

- Assistência de 

produção 

   - Preparação do 

equipamento e espaço da 

galeria para a 27ª 

Tertúlia de Viagens 

 

 

 

- Criação e envio da 

newsletter semanal 

- Criação e envio da 

newsletter mensal 

- Publicação de 

conteúdos nas redes 

sociais e criação de 

sinopses 

   - Vídeo de inauguração 

da exposição O Espaço 

entre Nós 

- Arquivo 

   - Gestão e organização 

da documentação de 

atividades do MIRA 

- Criação de e-convites 

   - Apresentação do livro 

Monólogos 

    - Apresentação do 

livro Arquivo e 

Dispositivo 

- Registo de vídeo 

   - 2ª visita guiada à 

exposição O Espaço 

entre Nós por Violeta 

Santos Moura 

- Entrevista 

   - Entrevista a Violeta 

Santos Moura 

- Edição de vídeo 

   - Exposição O Espaço 

entre Nós 
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NOVEMBRO 2018 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Edição de som 

  - Sincronização do 

áudio do vídeo de 

apresentação o livro Ala 

Feminina 

- Registo fotográfico 

   - Exposição O Espaço 

entre Nós 

   - Exposição TERRAIN 

VAGUE: uma 

contraimagem do Porto 

- Seleção e edição de 

fotografia 

   - Exposição O Espaço 

entre Nós 

   - Exposição TERRAIN 

VAGUE: uma 

contraimagem do Porto 

- Arquivo 

   - Gestão e organização 

da documentação de 

atividades do MIRA 

 

 

- Criação e envio da 

newsletter semanal 

- Criação e envio de e-

convites 

   - 3ª visita guiada à 

exposição O Espaço 

entre Nós por Violeta 

Santos Moura 

   - Worshop de 

fotografia mobile 

- Edição de vídeo 

   - 2ª visita guiada à 

exposição O Espaço 

entre Nós por Violeta 

Santos Moura 

- Registo fotográfico 

   - Exposição 

TERRAIN VAGUE: 

uma contraimagem do 

Porto 

- Registo de vídeo 

   - Exposição 

TERRAIN VAGUE: 

uma contraimagem do 

Porto 

- Edição de vídeo 

   - Exposição 

TERRAIN VAGUE: 

uma contraimagem do 

Porto 

- Registo fotográfico 

   - 3ª visita guiada à 

exposição O Espaço 

entre Nós por Violeta 

Santos Moura 

 

 

- Seleção e edição de 

fotografia 

   - Exposição TERRAIN 

VAGUE: uma 

contraimagem do Porto 

  - Montagem da 

exposição …desimaginar 

o mundo, descriá-lo 

- Assistência de 

produção 

   - Montagem da 

exposição …desimaginar 

o mundo, descriá-lo… 

- Criação e envio de e-

convites 

   - Exposição 

…desimaginar o mundo, 

descriá-lo… 

    - Exposição Caminho 

que Somos 

    - Exposição Olhos 

Vivos 

    - Exposição Cinema 

Expandido 

- Registo fotográfico 

   - Montagem da 

exposição Caminho que 

Somos 

- Registo de vídeo 

   - Inauguração da 

exposição …desimaginar 

o mundo, descriá-lo…  

   - Inauguração da 

exposição Caminho que 

Somos 

 

- Edição de vídeo 

   - Inauguração da 

exposição Caminho que 

Somos 

   - Entrevistas destinadas 

a integrar o projeto Mapa 

Emocional de Miraflor 

- Registo fotográfico 

   - Montagem da 

exposição Olhos Vivos 

 

 

- Assistência de 

curadoria 

   - Acompanhamento da 

montagem da exposição 

Olhos Vivos 

- Pré-produção de 

exposições 

   - Investigação teórica 

sobre os artistas previstos 

para participar na mostra 

comemorativa do 25 de 

abril 

    - Pesquisa e recolha de 

informação sobre as 

colaborações anteriores 

de Paulo Mendes com o 

Espaço MIRA 

    - Apresentação do 

Espaço MIRA a Rubens 

Mano e dos materiais 

disponíveis para a sua 

exposição 
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DEZEMBRO 2018 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Pré-produção de 

exposições 

   - Reunião com José 

Maia e Paulo Mendes 

relativa à exposição 

Escavar um Buraco 

    - Reunião com José 

Maia para discussão de 

possibilidades para a 

exposição de Tiny 

Domingos e para a 

mostra comemorativa do 

25 de abril 

    - Reunião, 

apresentação do espaço e 

verificação dos materiais 

disponíveis com José 

Maia, João Terras, Paulo 

Mendes e Manuela 

Matos Monteiro 

    - Reunião com José 

Maia e João Terras para 

discussão de 

possibilidades para a 

mostra comemorativa do 

25 de abril 

    - Visita a ateliers de 

artistas 

 

- Orientação 

   - Reunião com a Prof. 

Doutora Lúcia Matos: 

ponto de situação do 

estágio e possibilidades 

de problemáticas para a 

parte teórica do 

relatório 

- Comunicação de 

exposições 

   - Escrita e envio do 

press release para a 

exposição Escavar um 

Buraco 

    - Reunião com José 

Maia e Paulo Mendes 

relativa à exposição 

Escavar um Buraco 

- Assistência de 

curadoria 

   - Investigação sobre 

exposições que 

decorreram no Espaço 

MIRA entre 2013 e 

2018 

 

 

 - Teoria da curadoria 

    - Reunião com José 

Maia relativa a teoria da 

curadoria: história da 

programação cultural do 

Espaço MIRA, fases de 

produção de uma 

exposição, agentes 

envolvidos no processo 

de produção de 

exposições, comunicação 

e divulgação de 

exposições, catálogos e 

orçamentos. 

 

- Teoria da curadoria 

    - Reunião com José 

Maia relativa a teoria da 

curadoria: projeto AAI, 

tipos de obras, tipos de 

exposições, regimes de 

produção, cedência de 

materiais, modelo da 

educação e modelo da 

experiência, tipos de 

espaços de exposição 
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JANEIRO 2019 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Pré-produção de 

exposições 

   - Investigação teórica 

sobre artistas/exposições 

no Espaço MIRA que 

trabalharam o Porto e/ou 

a área específica de 

Campanhã 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a 

exploração da 

problemática abordada 

no relatório 

 

 

 - Assistência de 

curadoria 

   - Acompanhamento da 

montagem da exposição 

Escavar um Buraco 

- Pré-produção de 

exposições 

   - Reunião com José 

Maia sobre a possível 

alteração da 

programação do Espaço 

MIRA, visando-se a 

inserção de uma 

exposição coletiva de 

jovens artistas 

(exposição o caminho 

que corre pelo silêncio) 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a exploração 

da problemática 

abordada no relatório 

 

FEVEREIRO 2019 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a exploração 

da problemática 

abordada no relatório 

 

 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a 

exploração da 

problemática abordada 

no relatório 

 

 

 - Assistência de 

curadoria 

   - Acompanhamento da 

montagem da exposição 

o caminho que corre 

pelo silêncio 

- Produção de texto 

para a documentação 

de exposições 

   - Criação e envio do 

dossier da exposição 

Escavar um Buraco 

 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a exploração 

da problemática 

abordada no relatório 
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MARÇO 2019 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Produção de texto 

para a documentação 

de exposições 

   - Criação e envio do 

dossier da exposição o 

caminho que corre pelo 

silêncio 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a 

exploração da 

problemática abordada 

no relatório 

 

- Pré-produção de 

exposições 

   - Contacto com Tiny 

Domingos e com a 

equipa de produção e 

preparação para a sua 

estadia no MIRA 

   - Contacto com o 

designer destinado a 

trabalhar na exposição 

Exposição ao Risco 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a exploração 

da problemática 

abordada no relatório 

 

ABRIL 2019 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a exploração 

da problemática 

abordada no relatório 

 

 

 

- Orientação 

   - Reunião com a Prof. 

Doutora Lúcia Matos: 

ponto de situação do 

estágio e conversa 

sobre a problemática 

teórica a ser explorada 

abordagem a ser 

adotada no relatório  

 

- Relatório 

- Investigação teórica 

sobre espaços 

alternativos e outros 

temas para a exploração 

da problemática 

abordada no relatório 

- Entrevista 

   - Entrevista a Manuela 

Matos Monteiro 

 

- Entrevista 

   - Entrevista a José 

Maia 

- Produção de texto 

para a documentação 

de exposições 

   - Criação e envio do 

dossier da exposição 

Exposição ao Risco 

   - Criação e envio do 

dossier de exposição da 

mostra comemorativa do 

25 de abril 

 

 

Primeira parte do estágio 

Segunda parte do estágio 

 


