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Resumo/abstract 

 

Memória Líquida é um projeto artístico e curatorial desenvolvido entre setembro 
de 2020 e setembro de 2021 e contou com a participação de 26 autores e a inclusão de 
29 projetos de matriz fotográfica. A ação curatorial Memória Líquida estruturou-se em 
torno de cinco acontecimentos: o debate, o evento, o workshop, a publicação e a 
exposição; todos eles com caraterísticas, projetos e, na generalidade, com autores 
diferentes, sendo a publicação inteiramente dedicada ao projeto fotográfico Memória 
Líquida realizado por mim. Em todos estes eventos participei na dupla condição de 
artista e curador. É assim, na posição da curadoria praticada por artistas que este 
projeto foi desenvolvido. Nesta dissertação fundamentar-se-á esta posição da 
curadoria como extensão da prática artística e da edição como ato curatorial ao mesmo 
tempo que se exemplificará esta postura com a caracterização do projeto artístico e 
curatorial desenvolvido, no esforço de, pela sua fundamentação, criar as bases teóricas 
e operacionais de um modelo generalizável. O projeto Memória Líquida como caso 
concreto deste modelo é uma exploração anacrónica do cruzamento das questões da 
água com o espaço concreto da Mata da Pasteleira e o Sistema de Abastecimento de 
Água ao Porto. 
 

Memória Líquida is an artistic and curatorial project developed from September 2020 
to September 2021. 26 authors participated and 29 projects of photographic matrices were 
included.The curatorial action, Memória Liquida, relied on five procedures: the debate, the 
event, the workshop, the publication, and the exposition; all of which with different features, 
projects, and globally with different authors. The publication was dedicated in its entirety to 
the photographic project Memória Liquida, of which I am the author. My role in all 
procedures was dual: as an artist as well as a curator. In fact, this project came to life in a 
curating posture performed by artists. This thesis will argue the case for the curating posture 
of curating as an extension of the artistic practice and edition as a curatorial act; illustrating 
this process with the description of the artistic and curatorial project that was developed. 
The aim of this dissertation is to create the theoretical and operational guidelines of a model 
for widespread use. The specific case of this model - Memória Líquida – is an anachronistic 
exploration of the interconnection of water issues with the physical space of the urban forest 
called Pasteleira and the Water Supply System to the city of Oporto. 

 
 
Palavras-chave: Curadoria por Artistas, Fotografia de Território, Publicação, 

Eventos, Água como Tema e como Medium. 
 
Key-words: Curating by Artists, Territory Photography, Publishing, Events, 

Water as a Theme and a Medium. 
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Introdução 
 

 

Um ponto na rede ou os objetivos do projeto 

Este projeto, realizado no âmbito do Mestrado em Estudos de Arte, variante “Estudos 

Museológicos e Curadoriais”, pretende extrapolar um método de ação artística e curatorial a 

partir deste projeto concreto intitulado Memória Líquida, que tem como objeto de trabalho o 

Reservatório e o Parque da Pasteleira. 

Este modelo de ação curatorial tem como referência o contexto da curadoria 

realizada por artistas, como extensão da sua prática artística e, em concreto, quando o artista 

participa no trabalho artístico objeto de curadoria.1 Enquadrar-se-á no subcapítulo 1.1 esta 

postura e explicar-se-á a sua relevância no contexto atual da prática curatorial e, igualmente, 

desta enquanto prática que se insere no trabalho do artista.  

Projeta-se, assim, que o modelo de ação curatorial aqui ensaiado se aplique em 

diversas circunstâncias, contextos e instituições, tendo, no entanto, sempre como foco a 

análise das relações de diversa natureza que os espaços em análise têm com o território mais 

vasto, utilizando sempre a fotografia como ferramenta de inquérito e investigação sobre 

aqueles espaços e este território. 

Pretende-se, deste modo, conjugar num mesmo modelo conceptual quatro 

componentes: o projeto artístico (individual, coletivo e editorial), as contribuições individuais 

(fotográficas) de diversos autores, o foco nas relações territoriais com os espaços em causa 

e a ação curatorial (que poderá assumir, conforme os contextos, diversas formulações). A 

edição será sempre uma das componentes. Como já se referiu, a concretização destes 

elementos estará sempre dependente dos espaços considerados, que constituirão unidades 

urbanas híbridas que conjugam edificação e espaço naturalizado e que têm com a cidade 

relações conceptuais, históricas e territoriais significativas. 

São, assim, três os níveis de atuação ou tipologias de ação: o projeto curatorial e 

editorial, o projeto artístico e os projetos fotográficos. É no exercício destas três funções - 

curador, editor e autor - que desenvolvemos este projeto artístico e curatorial Memória 

 
1 Sobre este tema ter-se-á como referência a publicação de Green, A.(2018).When Artists Curate. London: Reaktion 
Books. 
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Líquida e é nesta tripla função que pretendemos protagonizar futuras reformulações do 

modelo aqui ensaiado. 

O projeto artístico na ação curatorial Memória Líquida é indissociável dos projetos 

fotográficos nela integrados. No entanto, as questões - que nesta dissertação mais adiante 

se explicitarão - da autoria, da intertextualidade dos projetos, da performatividade dos 

eventos da Assembleia Líquida e dos processos de mediação entre os artistas-fotógrafos e 

destes com o projeto curatorial - estão para além das questões internas ao medium 

fotográfico. Poder-se-á afirmar que o projeto curatorial Memória Líquida tem como motor 

um projeto artístico que articulou e enquadrou os 29 projetos fotográficos que dele fazem 

parte. 

A investigação fotográfica seguiu, em cada caso, um protocolo específico ditado 

pelas circunstâncias concretas de cada um dos 29 projetos artísticos, de 26 autores (nós, 

Paula Roush, Maria João Ferreira, Miguel Marecos, Joana Nascimento, Betina Dal Molin 

Juglair, , Mide Plácido, Frederico Martinho, Susana Paiva, David Goldenberg, Raúl Simões 

Pinto, Inês R. Amado, Teresa Huertas, Manuela Vaz, Ana Botelho, Alice WR , Manuela Matos 

Monteiro,  Eliane Velozo, Severino Laba, Renato Roque, João de Goes, Eduardo Sousa 

Ribeiro, Luís Carvalhal, Carla Fragata e Natércia Caneira.), que constituíram o projeto 

artístico Memória Líquida.  

Se bem que no caso do projeto fotográfico Memória Líquida o objeto de estudo deste 

ensaio fotográfico tenha sido o Reservatório e o Parque da Pasteleira, foi a perspetiva de 

estes serem elementos singulares que conectam dois processos territoriais que  

fundamentou o trabalho artístico e os seus protocolos. Um, que teve a ver com o contexto e 

a ocupação do espaço, assim como com a sua memória recente, e o outro, que se relacionou 

com as implicações territoriais da infraestrutura de abastecimento e captação da água que 

serve o grande Porto, do qual o Reservatório da Pasteleira é um dos elementos do sistema. 

Os outros 27 ensaios refletiram, com maior ou menor latitude, sobre estes espaços, assim 

como sobre as diversas derivações da água como tema e como medium. 

Na prossecução dos seus protocolos específicos, cada autor pôde recorrer, nos seus 

ensaios fotográficos, quer à captação de novas imagens, quer ao recurso e exploração de 

arquivos fotográficos de diversa origem (pessoais ou investigados por nós desde arquivos 

técnicos e históricos das Águas do Porto e das Águas do Douro e Paiva até arquivos de 

imprensa, de associações e álbuns pessoais). E, dessa forma, cada autor, num processo de 
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edição aberta, teve a liberdade para etiquetar, fazer anotações, reutilizar, bem como 

misturar, reenquadrar, fazer colagens ou explorar as imagens, de todas as formas que 

conceptualmente para ele fez sentido. 

Poder-se-á afirmar que a partir de um protocolo genérico, que teve o Reservatório, o 

Parque da Pasteleira e as questões da água como referências, foram desenvolvidos 

subprotocolos de inquérito fotográfico por cada um dos coautores. Isto resultou, não só, das 

diferentes abordagens artísticas de cada um deles, mas também das diferentes 

metodologias de trabalho curatorial e artístico que com eles estabelecemos. 

Será possível, porventura , sintetizar o corpo de trabalho artístico Memória Líquida em 

quatro subconjuntos: o primeiro é o projeto fotográfico por nós desenvolvido denominado 

Memória Líquida; o segundo, é o projeto fotográfico elaborado pelo fotógrafo Duarte Belo; o 

terceiro é o conjunto de trabalhos desenvolvidos no âmbito do workshop Between Archive 

and Publication orientado pela professora e artista Paula Roush, que contou inicialmente com 

quatro coautores, a quem, aquando da realização do workshop Liquido, se juntaram mais 16 

autores. Por fim, o quarto subconjunto de trabalhos elaborados pelos quatro autores 

convidados para a realização da ação curatorial que denominamos de evento. 

Para que se possa compreender melhor a nossa relação de trabalho com os dois 

autores que constituíram o cerne deste projeto artístico, poderemos especificar que: 

Com a professora e artista Paula Roush, que convidei para orientar o workshop 

Between Archive and Publication, desenvolvi um trabalho artístico colaborativo mais orgânico 

e ad hoc, enquadrável no seu método de trabalho de “imersão” e no seu “regime de arte”, que 

compreende as atividades de recolha de materiais, de investigação e de “display”. 

Com o fotógrafo Duarte Belo, que convidei para iniciar um projeto que se 

enquadrasse na esfera do projeto Memória Líquida, a metodologia da colaboração foi 

distinta: em vez de ser um trabalho artístico de coautoria foi mais uma relação de cariz 

curatorial. Ou seja, a partir de uma discussão prévia dos objetivos do projeto curatorial e de 

uma delimitação inicial de um campo de ação para o desenvolvimento do projeto 

fotográfico, seguiu-se uma apropriação, por parte do Duarte Belo, do protocolo discutido e 

uma reintegração do projeto na lógica da sua prática artística mais recente, que relaciona os 

seus novos inquéritos geográficos com o seu arquivo fotográfico pessoal. 

No projeto curatorial Memória Líquida foram realizadas cinco ações curatoriais sobre 

os 29 trabalhos realizados no âmbito do projeto artístico Memória Líquida. Estão reunidas as 
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três primeiras ações no seminário on-line Assembleia Líquida, que agrupou projetos, 

reflexões, discussões a propósito das questões territoriais, geopolíticas, identitárias, 

filosóficas e processuais que se poderão estabelecer com a água, a sua infraestrutura e o 

espaço presente e passado da Mata da Pasteleira. Essas ações foram:  

O debate Topografias Líquidas com a participação de Duarte Belo, que teve a 

singularidade de contribuir para a discussão sobre a potencialidade da fotografia cartografar 

os mecanismos em ação no território; 

O evento Vizinhança Líquida, que agregou quatro ensaios (mais o nosso) de natureza 

vária que refletiram, de forma singular, desde o contexto do espaço da Pasteleira às questões 

geopolíticas e identitária da água; 

O workshop Between Archive and Publication:A Liquid workshop (visualizing liquid 

archives), ministrado por Paula Roush, que teve o seu epítome no evento on-line de edição 

ao vivo intitulado Workshop Líquido e que utilizou performativamente o mecanismo das 

salas simultâneas da plataforma zoom. Estes dois tempos do workshop trabalharam a água 

como tema e como medium e conformaram no seu âmbito 0s 23 projetos participantes numa 

publicação com três formatos: por secções, por folhas soltas e agregado em forma de codex; 

A publicação Memória Líquida, que se constituiu como dispositivo2  final de leitura do 

projeto fotográfico Memória Líquida, sendo, igualmente, uma ação curatorial sobre este 

corpo de trabalho; 

E, por fim, a exposição Trabalhos Líquidos e Jerricans, que foi pensada 

colaborativamente entre a Joana Nascimento, a Maria João Ferreira e nós próprios. Esta 

ação, embora não fizesse parte do programa inicial, surgiu como uma oportunidade para 

visibilizar conteúdos oriundos do workshop Between Archive and Publication e trabalhar as 

suas materialidades. A exposição aglutinou matérias processuais e de arquivo que 

informaram o workshop, uma instalação com as tinas, jerricans e imagens da nossa ação 

performativa no Workshop Líquido na sala da Lama Pura e exibiu, igualmente, materiais 

implicados na realização das publicações editadas no Workshop, assim como algumas destas 

publicações. 

 
2 Dispositivo é uma comunidade de elementos linguísticos objetuais, formais e indutores de maneiras de perceber, de 
ser afetado e de atribuir sentido.  Os dispositivos são, assim, mecanismos que através de operações (maneiras de fazer) 
conceptualizam e visibilizam novas comunidades ou novos espaços das palavras e das coisas, das formas e das 
significações. Ou seja, criam novas circunstâncias dos elementos e das suas significações. 
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Convém referir que o modus operandi do desenvolvimento da pesquisa, teórica e 

prática, desta dissertação de mestrado referenciou-se aos métodos da pesquisa visualizada, 

nomeadamente ao conceito de “refletive practioner”, cuja atividade é descrita por Donald 

Schön (1983) em The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action - o livro que 

introduziu inicialmente estes conceitos - como “esta atividade é um conhecimento pessoal, 

normalmente não articulado, por vezes indescritível, e que se baseia na improvisação”3(p.22), ou 

seja, na produção de conhecimento pela prática artística. A cronologia e a sequência da 

pesquisa e projeto artístico realizado enquadrou-se na formulação processual realizada em 

conformidade com a chamada Teoria Fundamentada (Grounded Theory). Segundo esta 

teoria, o processo é formulado da seguinte forma: as questões do projeto emergem da 

prática da pesquisa e a ordem temporal da fundamentação da pesquisa (baseando-se esta 

na sensibilidade teórica do autor) é invertida, surgindo a revisão da literatura após a análise 

dos dados. (Planes, 2006) 

De qualquer forma, embora se tenha tido como referência metodológica a 

emergência dos temas a tratar a partir da prática do projeto artístico, isto não invalidou que, 

logo no início, se tenha trabalhado uma estrutura na delimitação dos campos dos quais a 

dissertação se ocupou. Até porque os projetos fotográficos começam a partir do momento 

em que são pensados, inclusive os implicados nesta dissertação de mestrado, os quais foram 

objeto de reflexão e de sucessivos reenquadramentos desde o início do 2.º semestre do 

1ºano do mestrado. 

 

Estrutura da dissertação 

 

No 1.º Capítulo intitulado “Ser artista, curador e editor” esclarece-se a triangulação 

curador-artista-fotógrafo e fundamenta-se a postura do artista curador que pratica a 

curadoria como extensão da sua prática. É especificada a distinção entre “curating” e 

“curatorial”. Fundamenta-se, igualmente, a razão pela qual a realização dos livros 

enquadrados no âmbito deste projeto Memória Líquida é um ato curatorial sobre os projetos 

 
3 Tradução livre. No original “this activity is personal knowledge,not usually articulated, sometimes indescribable, and 
that it relies on improvisation”. 
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fotográficos. Este capítulo propõe uma moldura conceptual para o que foi a nossa posição 

artística e curatorial perante este projeto Memória Líquida e perante todos os seus 

intervenientes. 

              O 2.º Capítulo denominado “Sobre a interseção entre território, fotografia e arquitetura 

da água” delimita o campo do que se poderá entender por fotografia do território e formula 

o conceito de paisagem técnica, justificando a sua aplicação ao projeto fotográfico Memória 

Líquida com o antecedente do trabalho realizado por Biel nos álbuns dos caminhos-de-ferro. 

É, também, enquadrada a problemática da água como tema e como medium e a sua 

aplicabilidade ao corpo de trabalho realizado no âmbito do projeto curatorial Memória 

Líquida. 

O 3.º Capítulo que se intitula “O protocolo fotográfico e os seus espaços” explicita a 

metodologia de trabalho que presidiu à construção do corpo de trabalho fotográfico Memória 

Líquida e analisa em detalhe os mecanismos presentes na conformação do seu protocolo. Na 

segunda parte deste capítulo referencia-se a metodologia acima descrita a vários exemplos 

de formas de trabalho de alguns autores nacionais, que praticam uma fotografia de território 

pertinente para o método fotográfico de Memória Líquida. 

O 4.º Capítulo designado “Uma Espécie de Index: Debate, Evento, Workshop, 

Publicação e Exposição” contextualiza os espaços digitais, editoriais e expositivos onde se 

desenrolou a atividade curatorial de Memória Líquida. São descritas, igualmente, as 

singularidades metodológicas dos restantes projetos (27) que constituem todo o projeto 

artístico Memória Líquida e são analisadas as nossas diferentes posturas curatoriais perante 

as formalizações do evento Assembleia Líquida e a exposição Trabalhos Líquidos e Jerricans. 
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1 Ser artista, curador e editor  
 

 

1.1 O artista como curador 
 

 

FIG. 1 IMAGEM DA CAPA DO LIVRO WHEN ARTIST´S CURATE, ALLISON GREEN, 2018, LONDON. 
 

Para que se possa estabelecer a triangulação curador-artista-fotografo é essencial 

que comecemos por fundamentar a identificação do fotógrafo com o artista e da fotografia 

com a arte contemporânea. 

Foi no seminal ensaio de 1995 de Jeff Wall, Marks of Indifference:Aspects of 

Photography in , or as, Conceptual Art, que encontramos a sustentação mais pertinente de 

que a fotografia durante o conceptualismo não só se instaurou de pleno direito como uma 

forma de arte como, inclusive, o conceito de imagem se estabeleceu como uma categoria 

central da arte contemporânea. 

O uso documental e aparentemente não estilizado da fotografia pelos 

conceptualistas foi relevante para a sua inserção no programa estético da arte 

contemporânea. Afirma Jeff Wall: “a vanguarda não só constituiu uma crítica ao esteticismo 

como também restabeleceu o esteticismo como uma questão fundamental através da sua intensa 

problematização”.(2003, p.3)4. 

 
4 Tradução livre. No original “avant-garde art not only constitued a critic of Aestheticism,but also re-established 
Aestheticism as a permanente issue throug its intenese problematization of it” 
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A fotografia no conceptualismo encontrou-se no cerne desta problematização, já que 

foi “precisamente a inscrição do conceptualismo inicial no que era considerado fotografia ‘não 

artística’ nos discursos vanguardistas que paradoxalmente criou as condições para que a fotografia 

fosse subsequentemente e finalmente aceite como uma forma de arte por si só” (Wall, 2003, 

p.35)5. 

Após esta manifesta inclusão da fotografia na arte, o conceptualismo foi igualmente 

operativo no estabelecimento da centralidade do conceito de imagem na arte 

contemporânea, abrindo caminho a um protagonismo artístico da fotografia até então 

incomum: 

O fotoconceptualismo foi o último momento da pré-história da fotografia como arte, (...), 

a tentativa mais sustentada e sofisticada de libertar o meio da sua relação peculiar e 

distanciada com o radicalismo artístico, assim como dos seus laços com a Imagem 

Ocidental. Ao não fazer isso, revolucionou o nosso conceito de Imagem e criou as 

condições para a restauração desse conceito como uma categoria central da arte 

contemporânea por volta de 1974.6 (Wall, 2003, p.44) 

Uma vez que ficou estabelecida a correlação entre fotografia e arte, estabeleceremos 

agora a relação entre prática artística e ação curatorial, sendo que a postura curatorial deste 

projeto Memória Líquida se identifica com a prática da curadoria por artistas como extensão 

da sua ação artística, e, por isso, é relevante debruçarmo-nos sobre When Artist´s Curate. Este 

livro de Alison Green reafirma a prática continuada da curadoria por artistas, explicitando 

que os artistas sempre fizeram curadoria em todos os tipos de espaços, demonstrando que 

a atividade da curadoria faz parte do “fazer a arte”. Este ponto de vista altera a forma como 

observamos a história da arte. Alison Green, olha, assim, para o trabalho curatorial dos 

artistas como um assunto separado da curadoria em geral, talvez para através do que é a arte 

 
5 Tradução livre. No original “it was precisely early conceptualism’s inscription of what was deemed to be “non-
artistic” photography within avantgardist discourses that paradoxically created the conditions for photography to be 
subsequently and finally accepted as an art form in its own right” 
6 Tradução livre. No original” Photoconceptualism was then thelast momento f the pre-history of photography as art, 
(…), the most sustained and sophisticated attempt to free the medium from its peculiar distanced relationship with 
artistic radicalism and from its ties to the Western Picture. In its failure to do so , it revolutionized our concept of the 
Picture and created the conditoins for the restoration of that concept as a central category of contemporary art by 
around 1974 .” 
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FIG. 2 CAPA DA PUBLICAÇÃO, THE NEXT DOCUMENTA SHOULD BE CURATED BY AN ARTIST, 2003, E-
FLUX/REVOLER. 
FIG. 3 PRINT SCREEN DA PÁGINA OFICIAL DA 33ºBIENAL /SP, 2018,SÃO PAULO. 
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para os artistas conseguir desvendar o que está em jogo quando os artistas exercem a 

curadoria. 

Segundo Alison Green é atualmente corrente encontrar artistas que fazem a 

curadoria de bienais e exposições, quer em museus quer em galerias, assumindo a direção 

de situações que em geral eram geridas por curadores, críticos ou historiadores de arte. 

Reforçando esta afirmação, Alison Green reafirma que é cada vez mais comum que a prática 

de um artista inclua ou seja maioritariamente dominada pela realização e organização de 

exposições. 

Há uma outra forma de pensar o impulso da curadoria, que, como nos diz Alison 

Green, é de alguma forma próximo do ato de fazer arte e, assim, interno a todas as suas 

questões. Entendido como arte ou incluído nela, a curadoria tende a refletir todo o tipo de 

posições, estratégias ou exercícios imaginativos que tornam a arte visível e acessível. 

A curadoria, segundo Alison Green, não é mais uma manifestação do cultural ou das 

narrativas históricas estabelecidas através das lentes da História, da Ciência ou de estudos 

biográficos. A curadoria, tal como é reconfigurado nessas disciplinas, é semelhante à escrita: 

é autorreflexiva e ato performativo de interpretação. 

A leitura deste livro suscitou-nos as seguintes questões: Será a curadoria praticada 

por artistas diferente daquela que é exercida pelos curadores? Será que há uma alteração da 

natureza do desempenho quando o artista faz curadoria? E, se não, será mesmo assim o 

exercício da curadoria diferente da restante prática do artista? Ainda: será que os artistas, ao 

fazerem curadoria, podem enriquecê-la com novas formas de a realizar? 

Podemos afirmar que a prática da curadoria por artistas pode ser rastreada até ao  

início do século XX e é hoje um exercício comum complementar e não conflituante com a 

prática da arte pelos artistas. Pode-se, inclusive, enquadrar a curadoria como uma forma do 

artista estender a sua prática e esta (a curadoria) ser um meio de realização da atividade 

artística no âmbito do próprio procedimento do artista. 

Dois exemplos corroboram esta afirmação: 

O primeiro exemplo do posicionamento atrás referido foi expressamente anunciado, 

em 2004, por Jens Hoffman no seu livro publicado na plataforma e-flux “The Next Documenta 
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FIG. 5 DES/RE/ORGANIZAÇÕES AFETIVAS,IMAGEM  DO WEBSITE DA 33 BIENAL/SP. SÃO PAULO. 
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Should Be Curated by an Artist”[Fig.2], com a afirmação categórica de que são os artistas os 

mais bem posicionados para organizar exposições. Embora até hoje nenhuma Documenta 

tenha sido objeto de curadoria por artistas, aquela afirmação é, segundo Alison Green, 

confirmada pela constatação que: “também é cada vez mais comum ver a prática de trabalho de 

um artista incluir, ou mesmo nela ser predominante, a realização de exposições “7 (2018, p.8). 

Como segundo exemplo que confirma aquelas afirmações no sentido de que os 

artistas são, porventura, os mais bem posicionados para fazer curadoria e que a podem fazer 

como extensão da sua prática, veja-se o caso da 33.ª Bienal de S. Paulo de 2018, denominada 

Afinidades Afetivas [Fig.3]. Aquela bienal teve como tema curatorial o exercício pelos artistas 

da curadoria das suas próprias obras e das obras de outros artistas como um mecanismo para 

pensar a própria prática artística, através do seu confronto com a de outros [Fig.4]. Esta 

postura foi instrumental na conceção e realização do projeto artístico e curatorial Memória 

Líquida. Repare-se no que é referido na página on-line da Bienal “no sentido da busca dum 

modelo alternativo ao uso de temáticas, privilegiando o olhar dos artistas sobre seus próprios 

contextos criativos. A mostra reúne, no Pavilhão da Bienal, doze projetos individuais e sete mostras 

coletivas organizadas por artistas-curadores” (33. bienal/SP,2018). 

Subjacente à proposta curatorial da bienal está, uma atitude “democratizante” ou 

não hierarquizada, tanto no que diz respeito à conceção e realização das exposições pelos 

artistas-curadores como na relação que o espectador da bienal tem com as obras aí expostas. 

Veja-se o que diz Gabriel Pérez Barreiro, curador da 33.ª Bienal de São Paulo : 

O conceito de Afinidades Afetivas [Fig.5] opera em dois níveis nessa edição. Os projetos 

dos artistas-curadores demonstram como os artistas podem fornecer um modelo para 

pensar um tipo de relação entre as obras que surgem de relações longas e produtivas dentro 

do campo em que trabalham. Por outro lado, ao apresentarmos uma bienal diversificada e 

fragmentada, livre de uma estrutura temática abrangente, o espectador está livre para 

construir sua própria experiência das diferentes propostas, sem a sensação de que terá 

sucesso ou fracasso na medida em que corresponder ou não a um conjunto de princípios 

centrais e declarados. No cerne desta edição há um desejo de reafirmar o poder da arte 

 
7 Tradução livre. No original “ it is also more and more common to see an artist’s working practice include, or even 
be predominated by, the making of exhibitions”. 
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como lugar único para concentrarmos a atenção no mundo e em favor do mundo. Se 

pudermos pensar na arte e em suas exposições essencialmente como experiências, e não 

como declarações, talvez possamos imaginar uma Bienal em que os artistas, curadores e 

espectadores são tratados como iguais, todos capazes de construir suas próprias afinidades 

afetivas com a arte e com o mundo além dela. (33Bienal/SP,2018) 

Este posicionamento do curador da 33ºBienal de São Paulo quanto ao desempenho 

da curadoria está em sintonia com que hoje é uma postura em relação à curadoria mais 

liberta e menos normativa. Foquemo-nos no que representa para este entendimento a 

introdução do novo termo “The curatorial” por Maria Lind, que Alison Green refere como 

responsável pela mudança do que se entende ser a atividade e procedimentos inerentes ao 

termo “curating” para uma prática crítica e conceptual. Escreveu Green (as cited in 

Lind,2010, p.64): 

A curadoria seria a modalidade técnica - que conhecemos de instituições de arte e projetos 

independentes - e o ‘curatorialˋ, uma presença mais viral que consiste em processos de 

significação e relações entre objetos, pessoas, lugares, ideias, e assim por diante, uma 

presença que se esforça por criar atrito e impulsionar novas ideias.8 

Este novo entendimento da curadoria, como Alison Green refere a propósito da 

noção do termo “curatorial” de Lind, tem origem nos hábitos artísticos. Assim. “curating” é 

caracterizado por se alinhar com a arte contemporânea em vez de a reinterpretar. Deste 

modo, “a curadoria é caracterizada por seu alinhamento com a arte contemporânea, em vez da sua 

reinterpretação. A curadoria é uma forma de facilitar ou estar com a arte conforme ela se move e 

muda”9 (Green, 2018, p.15). 

Este novo entendimento do ato de realizar a curadoria ou, dito de outro modo, a 

prática do que Lind define como “curatorial” assume, em confronto com a noção tradicional 

de curadoria, um novo significado mais condizente com que parecem ser algumas práticas 

curatoriais de alguns artistas. 

 
8 Tradução livre. No original “curating would be the technical modality – which we know from art institutions and 
independent projects – and ´the curatorialˋ, a more viral presence consisting of signification processes and 
relationships between objects, people, places, ideas, and so forth, a presence that strives to create friction and push 
new ideas”. 
9  Tradução livre. No original “curating is characterized by its alignment with, rather than reinterpretation of, 
contemporary art. Curating is a form of facilitating or being with art as it moves and changes”. 



 

28 

 

A distinção entre “curating” e “curatorial” é particularmente importante para projetos 

como Memória Líquida, onde são tão relevantes as ações curatoriais como o processo de 

pensamento e ação que as suporta. 

No livro The Curatorial: A Philosophy of Curating editado por Jean-Paul Martinon a 

complexificação deste termo é extensa e a sua múltipla aplicação é exemplificada pelas 

diversa contribuições com que esta publicação conta. No âmbito do esclarecimento da 

natureza do nosso projeto Memória Líquida interessa-nos, contudo, salientar apenas alguns 

aspetos do termo curatorial. 

Martinon e Rogoff (2013) estabelecem, no prefácio daquela compilação, uma clara 

diferença entre “curating”, que definem como todo o tipo de práticas que têm em vista a 

materialização de exposições e ouras formas de exibição, e” the curatorial”, que opera a um 

nível diferente e explora tudo o que ocorre “por detrás do palco”. seja isto intencional ou não 

por parte do curador e dos assistentes, constituindo um evento de construção de 

conhecimento. Desta forma, prossegue Martinon, em Theses in The Philosophy of Curating, 

o “curatorial” é o renovado esforço de repensar o ato curatorial de apontar ”Olha, é assim que 

é”10(2013,p.27). Como afirma Martinon(2013, p.29) o “curatorial” acontece noutro espaço, até 

de si desconhecido, e não no museu, na galeria, no espaço de exibição, no evento alternativo, 

na sala de aula, na batalha do ativista ou no ambiente virtual. Como se interroga Martinon 

“Não será que a curadoria hoje, como atividade, caminha cada vez mais para a participação, para 

a partilha das responsabilidades pelo que está sendo exibido”.11(2013, p.31). 

Parece-nos que podemos aplicar esta noção de “curatorial” ao projeto artístico 

Memória Líquida ou, de outra forma, a todo o processo de reflexão empregue na sua 

construção. Pensamento por vezes praticado de forma colaborativa como foi a partilha com 

Paula Roush durante todo este projeto, ou o modo colaborativo com Maria João Ferreira e 

Joana Nascimento da construção da exibição Trabalhos Líquidos e Jerricans , com partilha das 

responsabilidades. Porque, como argumenta Martinon (2013), o processo de reflexão está 

intimamente ligado à prática do “curatorial”. 

Elisabetta Zeni, em Curating or the Curatorial? What are the different claims made for 

curating and the curatorial, and how do they produce different outcomes?, assinala outra 

 
10 Tradução livre. No original “’Look’’That’s how i tis ‘”. 
11 Tradução livre. No original “Is it not the case that curating today, as na activity, increasingly moves towards 
participation, the sharing of responsability for what is being exhibited?. 
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característica do “curatorial” que se nos afigura adequada ao que foi a distribuição de 

responsabilidades na realização dos eventos incluídos em Assembleia Líquida, em que numa 

relação de par a par exercemos a nossa função curatorial sem impor restrições à natureza da 

participação dos autores nestes eventos. Assemelhando-se este processo curatorial a “ o 

curatorial está conectado com a interpretação sociológica de Pierre Bourdieu de um campo cujas 

próprias regras são continuamente estabelecidas e restabelecidas por aqueles que dele participam”12 

(Zeni,s/d,p.2). 

A natureza de work in progress caracteriza este projecto artístico e curatorial Memória 

Líquida, dado que apenas o iniciamos agora e tencionamos reativá-lo no futuro próximo até 

que a repetida visibilização do projeto deixe da fazer sentido. É semelhante ao que  Bismarck 

and Rogoff (2012,as cited in Zeni,s/d) refere quando escreve “enquanto na curadoria a 

acentuação está no produto final, no “curatorial” o foco está na trajetória do trabalho dinâmico 

em andamento, não no produto final separado, mas no sinal presente ao longo da linha de um 

projeto em aberto”13 (s/d, p.6). 

Como Alison Green afirma, entre a curadoria por artistas como algo excecional e a 

curadoria por artistas como uma realização normativa, existe um espaço que permite uma 

visão histórica demonstrativa de que os artistas sempre praticaram a curadoria e que por 

vezes esta curadoria revestiu-se de uma enorme importância quer para a arte quer para a 

curadoria. Tal é, no fundo, a análise que Alison Green faz neste livro, “When Artists Curate: 

Contemporary Art and the Exhibition as Medium”.   

É afirmado, também, no último capítulo daquele livro, que a exposição deve ser um 

“medium”, quer para o artista quer para o curador. Poder-se-á colocar, neste âmbito, a 

questão de saber se a curadoria deverá ser somente praticada por quem tem conhecimentos 

próprios do medium (leia-se o curador). Porventura, esta é uma falsa questão porque a 

curadoria é semelhante ao exercício da arte. Os seus autores, os artistas, têm conhecimento 

e estão informados das questões implicadas nos seus trabalhos mesmo quando a sua prática 

é idiossincrática. 

 
12 Tradução livre. No original “the curatorial is connected with Pierre Bourdieu’s sociological interpretation of a field 
whose own rules are continually established and re-established by those partaking in it”. 
13 Tradução livre. No original “while in curating the accentuation is on the final product, in the curatorial the focus is 
on the trajectory of in process, dynamic work, not on the separated final product, but on a signal along the line of an 
open-ended project”. 
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Deste modo, a prática da arte e a prática da curadoria são ambas para os artistas, 

práticas autorreflexivas, não havendo uma diferença de natureza entre estas duas 

atividades: a da arte e da curadoria. 

Convém esclarecer alguns equívocos que possam decorrer deste texto. 

Não nos parece que toda a prática artística seja autorreflexiva. Aliás, julgamos que o 

trabalho fotográfico Memória Líquida, num primeiro momento, é analítico14 e, num segundo 

momento, quando é trabalhado na publicação, adquire um carácter autorreflexivo, no 

sentido de que reflete sobre si próprio (o portefólio Memória Líquida) no ato curatorial da 

edição (como se explicita no subcapítulo seguinte). 

A prática da curadoria por artistas, embora seja uma atividade que possa ser 

enquadrada no exercício artístico de muitos autores, pode também corresponder às suas 

agendas de visibilização e suporte económico. 

Não se tentou neste texto afirmar a supremacia curatorial dos artistas sobre os 

curadores que não têm prática artística, até porque se poderia invocar a prática da curadoria 

como arte ou, de outra forma, do curador como artista. 

Apenas se tentou sublinhar a relevância da curadoria para o exercício artístico dos 

seus atores. 

 

 

1.2 A edição como curadoria 
 

Sustentar-se-á aqui a edição das publicações inseridas em Memória Líquida como 

prática curatorial e a publicação destes livros ser uma prática artística. Enquadrar-se-á, 

igualmente, estas publicações nos livros de artista autopublicados, inserindo-os na tendência  

 
14 .” Os traços mais comuns que caracterizam as teorias estéticas dos autores de inspiração analítica (entre os quais 
podemos recordar M. Weitz, A. Isenberg, F.N. Sibley, S. Hampshire, W. Kennick, J.A. Passmore, W.B. Gallie) 
consistem no antiessencialismo e na procura de clareza. O alvo polémico da estética analítica é a pretensão da estética 
tradicional de impor uma unidade – que para os analistas não pode deixar de ser espúria e artificial – entre as diversas 
artes, por meio do emprego de termos de tal modo gerais que obstam toda a diferença a favor de fórmulas ocas, tais 
como «expressão», «forma», «beleza», «representação», etc. Desta forma, a estética analítica acabou por conceber-se a 
si própria fundamentalmente como disciplina aplicada, empenhada principalmente em clarificar e destacar os conceitos 
de arte e de crítica de arte.”In Carchia,G.(2009, Oct 8). Estética Analítica. Páginas de Filosofia. 
http://www.paginasdefilosofia.net/estetica-analitica/ 
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FIG. 6 FRANCISCO VARELA [PÁG. ANTERIOR], CAPA DA PUBLICAÇÃO MEMÓRIA LÍQUIDA, PORTO. AUTOPUBLICADO 

2021. 
FIG. 7 EDUARDO SOUSA RIBEIRO [PÁG.ANTERIOR],CAPA DA PUBLICAÇÃO RESERVATÓRIO DOS SONHOS 

ESQUECIDOS, LISBOA. AUTOPUBLICADO 2021. 
FIG. 8 PAULA ROUSH [ED.],CAPA DA PUBLICAÇÃO LIQUID MEMORIES,LONDON.MSDM PUBLICATIONS 
 2021. 
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mais recente do Print On Demand como veículo da materialização e comercialização deste 

tipo de livro. Assim como se explicitará a inclusão destes livros numa outra tradição, a da 

microedição. Por fim, iniciar-se-á a reflexão sobre a natureza do livro fotográfico documental 

Memória Líquida. 

Annette Gilbert refere, em Publishing as Artistic Practice, que há uma convergência 

crescente entre o publishing (termo inglês que podemos traduzir como edição) e prática 

curatorial, convergência esta que tem sido identificada como uma tendência na edição como 

prática artística. 

Como é identificado neste texto, há uma sobreposição entre a prática curatorial e a 

prática da publicação especialmente quando esta também se reveste de prática editorial, 

sobreposição que se traduz na partilha dos processos de “seleção, organização, arranjo, 

relacionamento e apresentação de materiais”15. (Gilbert, 2016, p.23). Asim como, acrescenta 

Gilbert, estes processos são centrais quer à curadoria quer à edição, sendo que o futuro desta 

reside no seu entendimento curatorial. 

A edição é uma prática artística se “as edições do artista (…) estiverem deliberadamente 

envolvidas num projeto artístico mais geral que abranja a publicação, entre outras atividades” 

16(Gilbert, 2016, p.50). Como se constatará no capítulo 4, este é o caso da publicação Memória 

Líquida na medida em que faz parte da ação artística e curatorial igualmente denominada 

Memória Líquida e com esta partilha opções visuais e processuais inseparáveis do modo como 

este processo decorreu. Partilhando, deste modo, de uma mesma natureza artística sem a 

qual, de acordo com Delcroix, “caso contrário, publicar não é uma prática artística, apenas a 

ocupação de um artista (ou de qualquer outra pessoa)”17(2016, p.51). 

Daqui se pode depreender que a edição é uma prática artística alternativa se, como 

nas publicações realizadas no âmbito deste projecto curatorial Memória Líquida, 

[Fig.6],[Fig.7],[Fig.8] o papel do editor for criativo e esta operação partilhar a condição da sua 

intertextualidade (Lefebvre, 2016). Sendo certo que, no caso dos processos editoriais 

enquadrados na ação artística e curatorial Memória Líquida, tais processos intertextuais se 

 
15  Tradução livre. No original” selection, organizing, arranging, putting into relationship and presentattion of 
materials”. 
16 Tradução livre. No original “the artist’s editions is an artistic practice only if i tis deliberately involved in na overall 
art project that encompasses publishing among other activities”. 
17 Tradução livre. No original “otherwise publishing is not na artistic practice, just the occupation of na artist (or of 
anyone else)”. 
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traduzem na relação entre as publicações produzidas, ou seja a partilha dos mesmos 

arquivos, dos conceitos formulados no processo da ação artística e curatorial e dos formatos 

editoriais, estabelecendo o que Lefebvre enuncia como “conexões entre livros”18 (2016, p.53) 

e metamorfoseando-nos no que aquela autora refere como: 

Um editor artísta é um meta-artista cuja prática é o de publicar tanto o seu trabalho quanto 

o de outrem. O diálogo entre os livros é um elemento-chave para qualquer editor a fim de 

criar significado; mas é ainda mais importante para o editor-artista não ser apenas um autor-

editor, porque os arstistas que apenas se publicam não criam um diálogo entre os autores, 

e permanecem numa prática solitária de ateliê .19(2016, p.61) 

Como se explicitará no capítulo 4, este é precisamente o caso da publicação realizada 

no âmbito do Workshop Líquido que, como laboratório de trabalho coletivo, que foi objeto 

da nossa curadoria, quer na sua génese quer no seu processo, faz com que esta condição do 

artista editor seja, igualmente, partilhada por nós, pela Paula Roush e por toda a equipa do 

workshop. 

De igual modo, evita-se a definição como género do livro de artista fotográfico 

porque, como Sylvia Grace Borda (2012) sublinha em The Artisr’s Photographic Book Towards 

a Definition, “não podemos escapar à imprecisão da sua classificação”20 (p.29). Tentar-se-á, por 

ser mais premente para a caracterização das publicações enquadradas em Memória Líquida, 

focar o livro de artista como livro autopublicado, mesmo que se trate de livros de artista 

fotográficos. A auto publicação, aqui, associa-se à microedição, inserindo-se numa tradição 

onde: 

A auto- edição e microedição no campo das artes visuais, em especial a partir das décadas 

de 1960 a 1970, surge com um vigor sem precedentes, adotando o livro como um meio de 

expressão primordial para recuperar a liberdade de publicar de forma célere, independente 

e distante da legitimação da instituição artística. (Marques, 2019, p.4) 

A microedição dos livros produzidos no âmbito de Memória Líquida caracterizam-se 

transversalmente, como Susana Lourenço Marques refere, por ser:  

 
18 Tradução livre.No original “connections betwee books” 
19 Tradução livre. No original “An artsist publisher is a meta-artist whose practice into publish both his work and the 
work of other.The dialogue between books is a key element for any publisher in order to create meaning; but it is even 
more importante for the artist publisher to not be only a self-publisher, because arstists who only publish themselves 
do not create a dialogue between authors, and remain in a soletary studio practice.”. 
20 Tradução livre. No original “we cannot escape the vagueness of its classification”. 
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Um exercício de pequena escala que se relaciona com a mistura de tecnologias de impressão 

industrial, digital e manual e citando Sylvie Boulanger em The Phenomenon of micro-

edition para formar” um campo multidimensional de experimentação e desafiar as 

fronteiras entre (…) fontes, documentos, comentários e obras “. (s/d, p.249) 

A isto acresce que nas últimas duas décadas ocorre a emergência do Print On Demand 

(ou POD), utilizado na publicação Memória Líquida e que se carateriza por ser uma publicação 

digital que viabiliza baixas tiragens a baixos custos, o que mudou radicalmente a produção 

de livros fotográficos que, como no caso desta Memória Líquida, são também livros de artista. 

Estas categorias são igualmente autónomas, ou seja, um livro de artista pode não 

coincidir com um livro de fotografia. De igual modo, a autoedição pode não coincidir com a 

microedição e pode, igualmente, não coincidir com a publicação em Print On Demand. Um 

autor pode, por exemplo, autopublicar um livro em grandes quantidades (superior a 200 

exemplares) através de uma gráfica, utilizando uma tecnologia de impressão industrial como 

o Offset e este ser um livro de fotografia, que poderá ser ou não um livro de artista.  

Refira-se, também, a propósito da publicação Memória Líquida que: 

Nos livros recentes não existem modelos padronizados, velhas convenções, grandes 

produções, fotos gigantes, fotografia para o interior, autorretratos (...) são livros que tratam 

do mundo em que todos vivemos, não - só o mundo em que vivem os fotógrafos.21 

(Fernández et al., 2015, s/p) 

Este debruçar sobre “o mundo em que vivemos” insere-se igualmente na tradição dos 

livros documentais do tipo que Tim Daly caracteriza em Reinstating Touch in the Documentary 

Photobook como “esses livros podem descrever os seus assuntos documentais22” e (as cited in 

Batchen, 2004, p.97) como “não como algo fixo e autônomo, mas dinâmico e coletivo, como um 

processo contínuo de devir”23. 

A publicação Memória Líquida insere-se nesta tradição em que o estilo documental 

tem de refletir o mundo. E como veremos nos capítulos 3 e 4, apesar do projeto fotográfico 

que suporta aquela publicação não ter sido realizado de um modo ensimesmado, a sua 

autorreflexividade é reforçada na sua edição em livro. Para o que concorre a problematização 

 
21 Tradução livre. No original “ En los libros recientes no se encuentram los modelo estánder, las viejas convenciones, 
las grandes produciones, las fotos gigantes, la fotografia hacia dentro, los autorretratos (…) son libros que tratan del 
mundo en el que vivimos todos, no -sólo del mundo en el que viven los fotógrafos”. 
22 Tradução livre. No original “these books can describe their documentar subjects”. 
23 Tradução livre. No original “not as fixed and autonomus but as dynamic and collective, as a continual processo of 
becoming”. 
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da indexalidade das imagens e a não redundância descritiva do significado do seu corpo 

narrativo, na medida que este não pretende ilustrar um discurso pré-estabelecido que não 

seja, somente, resultante da agregação das imagens. O que se traduz num processo de 

edição, e consequentemente de leitura, “não fixo e autónomo” e sempre em devir. Não se 

perde, contudo, o vínculo a uma realidade externa, apesar de a podermos fazer nossa. 

Porque, como Bettina Lockemann afirma em A Phenomenlogical Approach to the 

Photobook, “a sintaxe fotográfica emerge como resultado da organização retórica das imagens e 

não somente da sua combinação em sequências sintagmáticas. Na sintaxe do livro de fotografia é 

a relação de contiguidade das imagens que faz o trabalho.”24 (2013, p.71) 

O livro fotográfico é como já sabemos, o produtor de significados que só existem pelo 

ato da sua leitura. 

Assim, um livro de fotografia, apesar de ser construído com estruturas e conjuntos de 

significado de que só nós temos a chave de leitura, só se forma como um corpo coeso no ato 

de ser folheado, fazendo com que haja uma imagem antes, no presente e outra a seguir, e é 

esta sucessão que cria todos os significados que a “leitura” do livro pode adquirir para cada 

um de nós. 

 

 

 

2 Sobre a intersecção ente território, fotografia e arquitetura da água  
 

 

2.1 Fotografia de território e arquitetura 
 

Pretende-se aqui delimitar dois conceitos: o primeiro é o que se entende por 

fotografia do território, e o segundo é o conceito de paisagem técnica. 

 
24 Tradução livre. No original “Photographic syntax emerges as a result of a rhetorical organization across pictures, 
not just their combination into syntagmatic sequences. In the syntax of the photowork is the contíguos relation of 
pictures that does the work”. 
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FIG. 9 EDUARDO SOUSA RIBEIRO [PÁG. ANTERIOR], DUPLA PÁGINA DA PUBLICAÇÃO RESERVATÓRIO DOS SONHOS 

ESQUECIDOS, LISBOA. AUTOPUBLICADO 2021. 
FIG. 10 FREDERICO MARTINHO [PÁG. ANTERIOR], IMAGEM DO PORTEFÓLIO VIZINHANÇA LÍQUIDA, 

2021.FORMATO DIGITAL. 
FIG. 11 CASA EMÍLIO BIEL & C.ª, PÁGINA DO ALBUM CAMINHO DE FERRO DA BEIRA ALTA, PORTO, C. 1882-
1893.FOTOTIPIA.ORDEM DO ENGENHEIROS. 
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Fotografia do território não é um termo consagrado e muito menos a sua 

delimitação no encontro original ente território e arquitetura da água.  

No entanto, a conjugação destes dois conceitos (fotografia do território e 

paisagem técnica) é o que melhor serve como enquadramento do projeto fotográfico 

Memória Líquida e, por extensão, de alguns dos ensaios realizados no interior do 

respetivo projeto curatorial, como é caso da publicação Reservatório dos Sonhos 

Esquecidos de Eduardo Sousa Ribeiro [Fig.9] e o projeto de Frederico Martinho [Fig.10] 

em Vizinhança Líquida.25 

Chegaremos, igualmente, à delimitação do conceito de paisagem técnica pela 

convocação de dois termos: paisagem tecnológica e imagem/técnica. 

É nos projetos fotográficos de Emílio Biel das Pontes e Caminhos de Ferro 

Portugueses [Fig.11] que encontramos um importante antecedente da tipologia de 

imagem que caracteriza o projeto fotográfico Memória Líquida e, por extensão, um 

exemplo do que consideramos ser a paisagem técnica de uma fotografia de território 

(associação que explicitaremos adiante). 

É importante começar por distinguir território de paisagem, inclusive porque 

estes dois termos são ordinariamente confundidos. 

Território é uma realidade que, segundo Pedro Maurício Borges, “corresponde ao 

Meio, isto é, congrega em si o espaço político administrativo, o meio físico biológico e o 

histórico cultural “ (2008, p.24). Enquanto paisagem é a perceção e construção cultural 

do território. “Existem tantas paisagens quantos os saberes que a reclamam disciplinarmente” 

(Borges, 2018, p.24). 

No nosso caso, interessa-nos a tradição fotográfica da paisagem. Atente-se no 

que Liz Wells nos diz sobre isto: “A paisagem é uma construção cultural. Ela inicia-se na 

prática da pintura holandesas do século XVII. “26 (2015, p.331) sendo que “A fotografia de 

paisagem herdou em grande parte as convenções composicionais da pintura de paisagem “27 

(Wells,2015, pp.332,333).A história da paisagem como género fotográfico é vasto e pleno 

de nuances, de que não temos aqui espaço para nos ocupar. Interessa, sobretudo, para o   

 
25 Ver capítulo 4.2 Os projetos Memória Líquida. 
26 Tradução livre. No original “Landscape is a cultural construct. It dates from seventeenth century Dutch painterly 
prcatices”. 
27 Tradução livre. No original “Landscape photography has largely inherited the compositional conventions of 
landscape painting”. 



 

40 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12 CASA EMÍLIO BIEL & C.ª [PÁG.ANTERIOR], CAPA E PÁGINA DO ÁLBUM PORTUGAL-CAMINHO DE FERRO DA 

BEIRA BAIXA III DE PENAMACOR À GUARDA, PORTO, C. 1891-1892.FOTOTIPIA.ORDEM DO ENGENHEIROS. 
FIG. 13 FRANCISCO VARELA , IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LIQUIDA, GALERIA TÉCNICA DA ESTAÇÃO DE 

NOVA SINTRA, 2021.FORMATO DIGITAL. 
FIG. 14 FRANCISCO VARELA , IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LIQUIDA, ESTAÇÃO DE LAGOA, 2021.FORMATO 

DIGITAL. 
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nosso propósito, o seu início no séc. XIX e retomar o exemplo de Emílio Biel na 

construção fotográfica da paisagem tecnológica, que como Marta Macedo explicita, 

“durante a segunda metade do século XIX, os fotógrafos vão-se transformando em atores 

quase tão importantes como os engenheiros (…). Mas enquanto os últimos fabricam o 

território os primeiros interpretam e traduzem essa nova realidade, inventando a imagem da 

paisagem.” (2012, p.307). Em continuidade com esta explanação, afirma Paulo Baptista: 

“Para além de terem representado a imagem mais aproximada do programa técnico (..) os 

‘álbuns dos caminhos-de-ferro’(Douro Minho e Beira Alta) representam em termos estéticos 

uma autêntica rotura na fotografia portuguesa do séc. XIX “.(“2010,p.164) 

Para além da construção desta imagem/técnica 28 , Biel comunica-nos o seu 

trabalho através do dispositivo álbum [Fig.12] (que podemos equiparar ao livro 

fotográfico) à semelhança do projeto fotográfico Memória Líquida, que encontrou , 

igualmente, o seu veiculo de comunicação na publicação Memória Líquida e que, como 

nesta , “dando nomes  a pontes, viadutos e estações , o titulo de cada fotografia assegura que 

a paisagem retratada, mesmo que pouco clara e pouco compreensível, seja em todos os 

momentos interpretada como uma paisagem tecnológica “ .(Macedo, 2012,p.325) 

O projeto fotográfico Memória Líquida partilhou, igualmente, da construção da 

imagem de uma paisagem tecnológica [Fig.13] que neste projeto designaremos de 

paisagem técnica porque mais abrangente como classificação das imagens de uma 

variedade de construções, mecanismos e ações que devem a sua existência a um 

propósito técnico: a captação e abastecimento de água. 

A similitude do dispositivo de comunicação entre os dois trabalhos aproxima-os, 

dado que os álbuns dos Caminhos de Ferro de Biel à semelhança do que acontece na 

publicação Memória Líquida, baseiam-se num discurso imagético onde, para o 

conhecimento transmitido pela imagem, é importante a sequenciação das imagens, a 

construção de um sentido ficcional que deriva do manuseio e sucessão destas e o 

expediente da legendagem que reforça o carácter tecnológico destas paisagens. 

Poderemos afirmar que as novas paisagens técnicas do projeto fotográfico 

Memoria Líquida, inserem-se na prática mais geral daquilo que denominamos por  

 
28 Termo que Susana Lourenço Marques cunhou no catálogo da exposição dedicada ao “reportório iconográfico que 
o autor realizou, durante cerca de vinte anos, sobre o inicio da construção dos caminhos de ferro, pontes, portos e 
infraestruturas viárias em Portugal.”( 2019,p.10). In Imagem/Técnica: Os Inventários de Emílio Biel (2019).oMuseu e 
Gabinete de Exposições Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
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Gordon Matta Clark                                                                  Cimêncio 

Urbano interior                                                       O disciplinar na fotografia e no seu discurso 

 

Hans Hollein 

A follie territorial 

 

Alberto Carneiro 

A seriação, o eu e a paisagem 
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Alfred Stieglitz                                                                            John Davies 

O realismo romântico                                          O território desconstruído pela fotografia 
analítica 

 

André Príncipe | Campo de Flamingos 

A paisagem en route 
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Larry Sultan 

Evidence 

 

Lewis Baltz                                                                                   Timothy O’Sullivan 

Arte e Urbanismo                                                  A fotografia transparente 
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Stephen Shore                                                                                            Eugene Atget 

O aparente desaparecimento do fotógrafo            A paisagem intemporal 

 

Andreas Gursky 

O digital verosímil ou a arquitetura paisagem 

 

Guido Guidi 

O espaço e o tempo na sombra descritiva 
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Felicity Hammond 

O território reconstruído 

 

José Maças de Carvalho 

The thin line between spaces 
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Eduard Baldus                                                                             Gabriela Iturbide 

A objetivação do poder institucional            O objeto paisagem 

 

 

 

 

Erich Mendelsohn 

O êxtase do arquiteto 

FIG. 15 REFERÊNCIAS DA FOTOGRAFIA DE TERRITÓRIO, [PÁGS. ANTERIORES E ATUAL], DIVERSOS AUTORES, 

DIVERSOS FORMATOS, S/D. ARQUIVO PESSOAL 
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fotografia do território [Fig.14]. Este é um conceito mais abrangente, capaz de sintetizar 

quer a fotografia de paisagem quer a de arquitetura, e mais especificamente a 

arquitetura da água que, inserindo-se no âmbito da paisagem técnica, diz respeito 

igualmente, às construções que apoiam o funcionamento da infraestrutura de 

abastecimento de água ao Porto. 

Inserimos o projeto fotográfico Memória Líquida na fotografia do território 

através do conceito de paisagem a que remonta o termo paisagem técnica, que 

caracteriza os espaços deste projeto. É, assim, através de uma derivação da fotografia 

de paisagem que chegamos à fotografia de território. Contudo, parece-nos que a 

fotografia de território será mais abrangente que a fotografia de paisagem porque, 

embora a englobe, diz respeito a uma realidade mais vasta (como explicitamos no 

início). Portanto, as suas representações poderão ser diversas das que advêm do género 

fotográfico da paisagem. Parece-nos, porém, que há uma relação umbilical entre estes 

dois conceitos, dada, a existência de uma dimensão espacial no que é fotografado 

mesmo que esta dimensão seja implícita. 

Para uma delimitação mais concreta do que entendemos por fotografia de 

território podemos convocar outros autores e os leitmotifs [Fig.15], que lhes atribuímos, 

como um possível guião pessoal deste termo tão indefinido. 

 

 

2.2 A água como tema e como medium 
 

Prosseguimos aqui o esforço, iniciado no presente capítulo, de delimitar o tema 

ou os temas que foram trabalhados nos ensaios inseridos no projeto artístico e curatorial 

Memória Líquida. 

É, para nós, claro que a diversidade e riqueza deste projeto torna difícil encontrar 

uma fórmula que agregue em objetivos comuns todos os trabalhos que nele se 

incubaram. 

Parece-nos, no entanto, que, de uma forma muito abrangente, todos os projetos 

desenvolvidos se enquadram num dos dois subtemas deste capítulo: “Fotografia de 

território e arquitetura”, e “A água como tema e como medium”. A delimitação da  
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FIG. 16 IMAGEM DA CAPA DO LIVRO WATER AND ART, DAVID CLARKE, 2010, LONDON. 
FIG. 17  MIDE PLÁCIDO [EM BAIXO],IMAGEM DA OBRA MULTIMEDIA LIVE APRESENTADA DURANTE O EVENTO 

VIZINHANÇA LÍQUIDA, NA PLATAFORMA ZOOM, A26 DE FEVEREIRO DE 2021.VIDEO. 
FIG. 18 FRANCISCO VARELA [SUPERIOR DIREITA], CAPA DA PUBLICAÇÃO WATER SAMPLES & JERRYCANS,COM 

EDIÇÃO DE PAULA ROUSH .SECÇÃO DO LIVRO DE ARTISTA LIQUID MEMORIES,2021,LONDON. 
FIG. 19 IMAGEM DA CAPA DO LIVRO WHO OWNS THE WATER ?, [SUPERIOR CENTRO],  KLAUS LANZ,LARS MÜLLER, 

CHRISTIAN RENTSCH & RENÉ SCHWARZENBACH (EDS.), 2006, BADEN. 
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natureza destes subtemas e a sua justeza relativamente aos projetos que agregam   é 

questão que começamos a abordar no subcapítulo anterior e se continua neste. 

Embora, a conceção da expressão “A água como tema e como medium” tenha 

surgido no âmbito do workshop Between Archive and Publication: A liquid workshop29, 

cedo se tornou claro que seria o epítome da maior parte dos 29 projetos criados para a 

Memória Líquida. O que não é estranho dado o carácter simbiótico de todo o processo 

de desenvolvimento deste projeto artístico e curatorial. 

Para tentar circunscrever este tema, iremos referir brevemente três publicações 

paradigmáticas para o significado da “Água como tema e como medium”, a propósito dos 

quais faremos algumas correlações com alguns aspetos de projetos de Memória Líquida. 

São eles Water and Art (2010), Who Owns the Water?(2006) e Bodies of Water (2017). 

Water and Art [Fig.16] é uma resenha do papel da água na arte ocidental e 

chinesa, na modernidade e na contemporaneidade. Como David Clarke sublinha, “um 

grande perigo é o risco de sobre-enfatizar o significado literal do assunto na arte e esquecer 

até que ponto as questões de conteúdo estão inextricavelmente ligadas às da forma e medium 

“ 30(2010, p.07). E assim é, como se provou com os diversos trabalhos realizados no 

interior do projeto artístico e curatorial Memória Líquida31.Encontramos aqui projetos 

que se estruturam em torno da água como tema (como é o caso, em parte, do projeto 

fotográfico Memória Líquida) e outros onde o tratamento deste tema é indissociável do 

objeto do projeto (veja-se o projeto multimedia Live de Mide Plácido [Fig.17]) e, por fim, 

projetos em que a  água abarca indissociavelmente o tema, o objeto e o medium, os quais 

são a grande maioria dos projetos realizados na esfera do Workshop Líquido, 

nomeadamente a nossa participação com Watersamples & Jerrycans[Fig.18].32. 

Como Davis Clarke sustenta, “a água como meio e assunto provou ser do interesse 

de um grande número de artistas europeus e americanos modernos e contemporâneos, e 

esteve implicada no questionamento artístico de premissas estabelecidas há muito tempo no 

 
29 Ver capítulo 4. 
30 Tradução livre. No original “ One major danger is the risk pf overemphasizing the significance of literal sujject 
matter in art, ando forgetting the extent to which issues of contente are inextricably linked to those of form and 
médium”. 
31 Ver capítulo 4.. 
32 Ver gravação da Sala Lama Pura na sessão do Workshop Líquido em anexo 8. 
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pensamento ocidental “33(2010, p.252). Na extensa lista de referências de David Clarke 

podemos encontrar precedentes para alguns dos trabalhos de Memória Líquida. Aliás, 

Paula Roush, na versão agregada em forma de codex da publicação realizada no domínio 

do Workshop Líquido, 34  constrói um Atlas, no qual estabelece a genealogia das 

publicações que têm a água como tema e como medium. 

Who Owns the Water? [Fig.19] É um livro de carácter enciclopédico sobre todas as 

questões ecológicas e ambientais35  relacionadas com a água, tornando-se impossível no 

espaço desta dissertação fazer uma sinopse de todos os assuntos nela abordados. Far-se-á, 

no entanto, referência a algumas questões incluídas neste escrito de Cristian Rentsch. 

Relembra-nos o autor que é uma minoria a que tem a possibilidade de se servir de água de 

qualidade na medida das suas necessidades a partir de uma torneira (2010), e é nesta 

condição que nos encontramos na Europa Ocidental e, particularmente, na cidade do Porto. 

Não tentaremos cruzar as questões ambientais com o caso particular do sistema de 

abastecimento de água à cidade do Porto36 - para o que não temos informação nem este foi 

o propósito explícito do projeto fotográfico Memória Líquida. A eventual interseção entre 

estes dois assuntos só poderá ser percecionada nas ligações improváveis estabelecidas pela 

sequenciação das imagens na publicação Memória Líquida, e, portanto, da ordem do 

imagético. Citemos, no entanto, Rentsch sobre os desafios permanentes a estas 

infraestruturas “contaminantes desconhecidos na água potável estão a forçar até mesmo as 

cidades com sistemas bem desenvolvidos de abastecimento de água e de eliminação de águas 

residuais a fazer melhorias continuamente “.37(2006,p.249) 

A água, para além dos seus aspetos práticos, tem um carácter holístico que pode ser 

revisto à luz das teorias feministas e pós-humanistas mais recentes. Diz-nos Astrida 

 
33 Tradução livre. No original”water has proved to be of interest as a medium and subject for a large number of 
modern and contemporary European and American artists, and it has ben implicated in an extended artistic 
questioning of long-established premises of Western thinking”. 
34 Workshop Líquido é a o epítome on-line do Workshop Between Archive and Publication: A liquid workshop e o 
espaço temporal e conceptual onde Paula Roush fez a edição dos três formatos da publicação com a totalidade dos 
23 ensaios reunidos até fins de março de 2021 (ver 4.2 Os projetos Memória Líquida). 
35  “A ecologia investiga a relação entre os elementos naturais e os seres vivos, compreende o ambiente e o representa 
frequentemente como as condições bióticas e abióticas nas quais vivem organismos, população ou comunidade (…). 
Enquanto ambiente soma aos elementos naturais, os fatores sociais ”(Ribeiro,2012,pp.43,48). 
36 Sobre o funcionamento do sistema de abastecimento de água ao Porto ver as transcrições das entrevistas ao Engº. 
João Ferreira, Eng.º Flávio Oliveira, Dr.ªJoana Araújo e Eng.ªAdelaide Rocha no anexo 7,  
37 Tradução livre. No original “unknown contaminants in drinking water are forcing even those cities with well-
developed water suply and wastewater disposal systems to continually make improvements”. 
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Neimanis sobre a relação entre as questões ecológicas e filosóficas que enfrentamos e o 

corpo: 

Dadas as várias crises de água interconectadas e antropogenicamente exacerbadas que 

nosso planeta enfrenta atualmente - desde secas e escassez de água doce até clima selvagem, 

enchentes e contaminação crônica - esta significativa importância dos nossos corpos 

também é uma questão urgente de sobrevivência no mundo. Neste livro, eu reimagino a 

incorporação da perspetiva da constituição húmida de nossos corpos, como inseparável 

dessas questões ecológicas urgentes.38(2017,p.01) 

Esta implicação holística do corpo com a água influenciou o ângulo de abordagem do 

Workshop Between Archive and Publication: A liquid workshop e também a sua metodologia 

de trabalho, assim como, contaminou os projetos desenvolvidos no seu âmbito. Já que “se a 

água é uma ideia, é uma ideia material, incorporada. Como tal, expressa limites e capacidades e 

potencialidades que em parte determinam quais os discursos, ideias, conceitos ou figuras que 

podem surgir. “39 (2017, p.184)  

 

 

 

3 O protocolo fotográfico e os seus espaços 

 
3.1 O protocolo de Memória Líquida 

 
O projeto artístico e curatorial Memória Líquida é, sobretudo, uma demanda 

interrogativa sobre duas estruturas espaciais: a infraestrutura de abastecimento de água à 

cidade do Porto e o espaço da Mata da Pasteleira. A coincidência conceptual e discursiva 

sobre estas duas estruturas partiu de uma intuição inicial que, perante os indícios da  

 
38 Tradução livre. No original “Given the various interconnected and anthropogenically exacerbated water crises that 
our planet currently faces – from drought and freshwater shortage to wild weather, floods, and chronic contamination 
– this meaningful mattering of our bodies is also an urgent question of worldly survival. In this book I reimagine 
embodiment from the perspective of our bodies’ wet constitution, as inseparable from these pressing ecological 
questions”. 
39 Tradução livre. No original “if water is an idea, it is a material, embodied idea. As such, it expresses limits and 
capacities and potentialities that in part determine which discourses, ideas, concepts, or figures can emerge”. 



 

54 

 

 

 

 

 

 

FIG. 20 FRANCISCO VARELA , IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LIQUIDA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

DE LEVER[ETA], 2021.FORMATO DIGITAL. 
FIG. 21 FRANCISCO VARELA , IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LIQUIDA, PARQUE URBANO DA PASTELEIRA, 

2021.FILME 110. 
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 existência passada e presente de reservatórios de água no espaço do que é agora o Parque 

Urbano da Pasteleira, se propôs empreender uma investigação sobre a natureza física e as 

implicações simbióticas destes dois contextos. 

A pesquisa realizada pelos 26 autores que participaram em Memória Líquida veio-se a 

revelar profícua em ampliações de sentidos vários sobre o tema de partida deste projeto 

artístico e curatorial, que foi o de saber quais as implicações territoriais do sistema de 

abastecimento de água ao Porto e da Mata da Pasteleira. As problematizações dessa 

interrogação foram diversas: a do tema da água como medium, as implicações dicotómicas 

entre o local e o global, as revisitações do passado da Mata da Pasteleira e o seu confronto 

com o presente, o trabalhar de arquivos institucionais, associativos e pessoais sobre as duas 

estruturas espaciais em causa, instaurando ligações e interrogações não expectáveis. 

É compreensível, assim, que o projeto fotográfico Memória Líquida40 tenha partilhado 

destas interrogações e tenha sido também uma investigação sobre estas duas estruturas e 

as suas possíveis interligações. 

Sendo o projeto fotográfico, efetivamente, o que Daniele Méaux em Enquêtes define 

como “uma forma de questionamento inquieto da realidade (…) que visa detectar nas aparências 

os sintomas de mecanismos ocultos (…), onde o inquérito (…) é uma forma de exploração do 

mundo, a partir de signos ou traços recolhidos e colocados em perspetiva”41 .(2019, p.12) 

Intuiu-se, desde o início da pesquisa fotográfica, que não haveria contradição entre a 

produção, num mesmo projeto, de imagens com um vínculo mais direto ao referente [Fig.20] 

e imagens mais “construídas” ou “ficcionadas” [Fig.21] na sua relação com o objeto de 

inquérito, e intuiu-se, igualmente, que a escolha da sua prática dependia tanto da natureza 

dos espaços fotografados como do modo de atuação fotográfico que perante esses espaços 

se pressentia como mais adequado. Aliando, assim, o processo de captura fotográfica à 

procura da tipologia de imagem mais apropriada ao espaço em concreto. 

Esta metodologia de trabalho apesar de intuitiva ancorou-se num conjunto de regras 

de atuação que, convocando o termo utilizado por Méaux , se pode traduzir por Protocolo e 

que aquela autora define como: 

 
40 Ver anexo 1 Portefólio projeto fotográfico Memória Líquida. 
41 Tadução livre. No original “d’une forme d’interrogation inquiète de la réalité (…)qui vise à déceler au sein des 
apparences les symptômes de mécanismes cachés (…), relèvant de  Lénquête (…) une sort de l’exploration du monde, 
à partir de signes ou de traces collectées et mise en perspective”. 
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Os fotógrafos contemporâneos que concebem os seus trabalhos como investigações 

tendem a recorrer a protocolos claramente expostos que regem o andamento dos seus 

trabalhos (…). No entanto, os protocolos escolhidos por estes fotógrafos incluem 

também uma dimensão lúdica, na medida em que admitem uma parte de gratuidade e de 

fantasia. Essa ambivalência relativa, que enquadra o projeto entre a investigação séria e o 

jogo, condiciona uma forma de dialogismo interno que torna operativo o procedimento 

adotado ao mesmo tempo que se oferece à reflexividade. 42(2019, p.37) 

Este balancear permanente entre ser operativo na prossecução dos objetivos 

documentais do projeto e a sua desejável reflexibilidade só é possível porque se adota um 

protocolo, ou seja, um modo de atuação na prossecução do projeto. É que em Memória 

Líquida foi constante este transitar entre operatividade e reflexibilidade. Ou seja, apesar de 

querer dar testemunho da realidade das formas e estruturas que compõem o complexo 

infraestrutural e arquitetónico de abastecimento de água ao Porto, também fez parte dos 

procedimentos adotados o exercício da liberdade de, perante cada espaço em concreto, 

optar pelo objeto e tipo da imagem que se sentia mais pertinente. 

A adoção da regra orientadora de só fotografar o que se via a partir dos espaços e 

estruturas relacionados com o sistema de abastecimento de água e de nunca sair dos seus 

perímetros permitiu libertar o protocolo da procura de uma relação fotógrafo-referente 

preestabelecida, anterior ao ato fotográfico, e possibilitou uma relação “lúdica” com o objeto 

da fotografia. Procedimento que, perante o cumprimento da regra básica, concedeu total 

liberdade na escolha do que e como fotografar. Tendo, assim, como resultado que o projeto 

adquirisse um carácter experimental, que se traduziu na procura de diversas tipologias de 

imagens .Estas imagens, para além da diversidade dos assuntos fotografados, podem-se 

incluir em grupos que se diferenciam não pelo referente mas pelo carácter da imagética (E.g. 

Snapshots, que são fotografias rápidas e espontâneas, fotografia de grande e médio formato 

que são imagens de captação mais lenta, o que é visível na sua natureza, ou fotografia de 

tripé, que resulta em imagens “pensadas” e cuidadosamente compostas). Esta diversidade 

 
42 Tradução livre. No original “Les photographes contemporaines qui conçoivent leurs oeuvres comme des enquêtes 
tendente à recourir à des protocoles  clairement affichés qui régissent de déroulement de leurs travaux (…). Toutefois 
les protocoles élus par ces photographes comportent aussi une dimension ludique, dans la mesure où ils admettent 
une parte de gratuité et de fantaisie. Cette relative ambivalence qui é établit le project entrte investigation sérieuse et 
jeu- conditione une forme de dialogisme interne qui fait que la procédure adoptée s’avère operante eu même temps 
qu’elle se propose à la réflexivité”. 
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tipológica imagética foi induzida pelos diferentes géneros de câmaras utilizadas, desde 

aparelhos analógicos a digitais e desde grande formato a pocket cameras. O facto de também 

se utilizar filme transportou para o projeto alguma imprevisibilidade de resultados e a 

possibilidade de acontecerem “erros” que foram integrados. 

Este jogo entre o cumprimento de uma regra fundamental e as múltiplas formas que 

esta poderia adquirir na sua prática teve, apesar da diversidade de resultados, um objetivo a 

todos transversal: conectar-se com o real. Orientando-se a realização das imagens pelo que 

já citamos da publicação Libro: “por lidarem com o mundo em que todos vivemos, não apenas 

o mundo em que os fotógrafos vivem”43. (Fernández et al., 2015,s/n) 

As fotografias ajudam, assim, a pensar os sistemas espaciais na sua complexidade e 

a compreender o território onde a dimensão exploratória destas realizações fotográficas 

tornam caducas e inoperantes categorias que separam o documento da arte (Méaux, 2019). 

Ou seja, a dicotomia entre a fotografia como documento ou como objeto artístico torna-se 

obsoleta quando esta é empregue como ferramenta de compreensão do território em toda 

a sua complexidade. 

Embora seja consensual a consagração do estilo documental, Allan Sekula adverte-

nos que a sua fetichização contraria a capacidade da fotografia aprender o real 

(Méaux,2019). O culto da forma de alguns modelos históricos da fotografia documental é, 

por vezes, nocivo à adesão que a fotografia pode ter à realidade investigada. 

Tentou-se evitar este problema no projeto Memória Líquida procurando-se, 

sobretudo, no exercício do documental, o que Méaux (2019) refere como a marcha de um 

processo de inquérito que permite a aproximação à complexidade do Mundo. 

Houve, aquando da decisão de orientar o projeto fotográfico por um protocolo, a 

consciência que o conjunto de regras definido seria tão decisivo na obtenção de uma linha 

condutora entre as sessões fotográficas como nos resultados finais deste trabalho 

fotográfico: as imagens obtidas e as leituras que partir delas se poderia estabelecer. O 

protocolo, ao definir um conjunto de regras, tem a potência, segundo Méaux (2015), de reger 

tanto a tomada de vistas como a sua natureza, e de guiar, igualmente, a observação e a 

compreensão do trabalho pelo recetor. 

 
43 Tradução livre. No original “que tratan del mundo en el que vivimos todos, no solo del mundo en el que viven los 
fotógrafos”. 
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FIG. 22 FRANCISCO VARELA, STILL DO VÍDEO O CAMINHO DA ÁGUA, APRESENTADO DURANTE O DEBATE 
TOPOGRAFIAS LÍQUIDAS, NA PLATAFORMA ZOOM, A19 DE FEVEREIRO DE 2021. 
FIG. 23 FRANCISCO VARELA, STILL DO VÍDEO PASTELEIRA, ÁGUA E TUDO, APRESENTADO DURANTE O EVENTO 

VIZINHANÇA LÍQUIDA, NA PLATAFORMA ZOOM, A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
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O protocolo que regeu o projeto fotográfico Memória Líquida teve, também, a 

particularidade de o dotar de um vínculo à realidade que Méaux explicita assim: “um 

protocolo ligado às tomadas de vista confere (...) às imagens produzidas um forte fascínio de 

veracidade .”.44(2015, p.43) 

Como Méaux, igualmente, enuncia: “A construção da imagem insere-se numa dinâmica 

de elaboração do conhecimento indissociável do método utilizado”45.(2019, p.42) 

Em Memória Líquida, a construção da imagem participa em duas dinâmicas de 

“elaboração de conhecimento”, ou seja, a produção de novos “documentos” pela captação 

de imagens e a obtenção de “documentos” pela pesquisa em arquivos. Este método 

bipartido de produção de saberes a partir das imagéticas resultantes dos dois processos teve 

a sua transposição direta na concretização de dua peças videográficas que foram exibidas 

em Assembleia Líquida. 

Uma, denominada O Caminho da Água [Fig.22] que, utilizando uma estrutura linear, 

construiu o caminho que a água atravessa pelas paisagens técnicas desde a captação ao seu 

consumo. Aqui, a dinâmica que alimentou a construção desta série foi a obtenção de 

imagens nas estruturas da Estação de Captação de Água de Lever e nas estruturas das Águas 

e Energia do Porto. A outra denominada Pasteleira, Água e Tudo [Fig.23], utilizou as duas 

dinâmicas na sua metodologia de construção: a idêntica utilização de imagens capturadas 

nas estruturas e espaços agregados àquelas duas estruturas e a obtenção de imagens 

pesquisadas em arquivos, quer oriundos de associações e instituições implicadas na história 

da Mata da Pasteleira quer oriundos das companhias de Douro e Paiva e Águas e Energia do 

Porto. Correspondendo este “Archival Impulse” ao que Hall Foster caracteriza como, “na 

vontade de conectar o que não pode ser conectado na Arte arquivística. Novamente, isso não é 

uma vontade de totalizar, mas sim uma vontade de relacionar ”46(2006,p.145). A sequência 

Pasteleira, Água e Tudo obedeceu ao objetivo de relacionar os “documentos” oriundos destas 

duas dinâmicas, bem como a de associar os espaços, os temas e as diversas tipologias de 

imagem num discurso que potencia significados e se predispõe a relações sinápticas. Estas 

 
44 Tradução livre. No original “Un protocolo abouté a la prise de vue confere (…) aux images réalisées une  forte 
allure de véracité.” 
45 Tradução livre. No original “La construction de l’image participe d’une dynamique d’elaboration de connaissances 
– inséparable de la méthode utilisée.” 
46 Tradução livre. No original “on the will to connect what cannot be connected in archival Art. Again, this is not a 
will to totalize so much as a will to relate.” 
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duas sequências, O Caminho da Água e Pasteleira, Água e Tudo, foram, como veremos no 

capítulo 4, estruturantes na publicação Memória Liquida. 

Por outro lado, os arquivos pesquisados, mercê da intertextualidade identificada em 

1.2 (A edição como curadoria), alimentaram e foram material posto à disposição e à utilização 

dos participantes no Workshop Líquido. Destacam-se aqui dois arquivos pela sua 

generalizada apropriação: a publicação Contribuição para a Higyene no Porto e o arquivo dos 

anos 80 relativo à construção dos primeiros poços de captação em Crestuma-Lever. Esta 

postura simultânea de pesquisar os arquivos e de fazer a curadoria do workshop é o que 

Foster (2006) designa como “a figura do artista-como-arquivista segue a do artista como 

curador”.47(pp.144-145) 

A dinâmica projetual, atrás identificada, da captação de imagens das manifestações 

visíveis do traçado da infraestrutura da água é um subprotocolo que tem como eixo 

estruturador um traçado ou itinerário. E o facto deste traçado ser na sua quase totalidade 

invisível assemelha este subprotocolo à metodologia de pesquisa empregue em Hidden River 

que John Davies realizou em 2012, em Clermont-Ferrand. Neste projeto, Davies segue o 

traçado do rio Tiretaine, que está na sua quase totalidade entubado e invisível, à semelhança 

do que acontece com a infraestrutura da água em Memória Líquida. Davies fotografa as 

manifestações visíveis desse rio: as instalações e as estruturas que só existem porque são 

alimentadas por esse rio. 

Assemelhando-se ao que aconteceu em Memória Líquida, Méaux descreve a 

propósito do projeto Hidden River: 

 O protocolo posto em prática em Clermont-Ferrand atua justamente para renovar a 

compreensão do território urbano e as suas transformações. Ao oferecer uma alternativa 

às trajetórias mais usuais, o fotógrafo promove a compreensão de determinados 

organismos espaciais em relação à localização do rio.48 (2019, p.45) 

Em Memória Líquida, o inesperado aparato técnico que surge nas imagens e a 

ausência da presença da água surpreende-nos. A variedade dos espaços fotografados - 

jardins, galerias técnicas, mananciais, edifícios e construções com presença urbana, assim  

 
47 Tradução livre. No original “the figure of the artist-as-archivist follows that of the artist-as-curator”. 
48 Tradução livre. No original “Le protocole mis en place à Clermont-Ferrand travaille précisément à renouveler 
l’intellection du terriroire Urbain et ses transformations. En proposant une alternative à des trajectoires plus 
habituelles, le photographe favorise la compréhension de certaines organizations de l’espace par rapport à 
l’emplacement de la rivière”. 
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FIG. 24 FRANCISCO VARELA, IMAGEM DA SEQUÊNCIA PASTELEIRA, ÁGUA E TUDO DA PUBLICAÇÃO MEMÓRIA 

LÍQUIDA, 2021.FILME 35MM. 
FIG. 25 FRANCISCO VARELA, IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LÍQUIDA, 2021.GRANDE FORMATO 4X5 

POL.,FILME. 
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como interiores domésticos, acessíveis pelo acompanhamento dos técnicos de avarias dos 

contadores - mapeiam uma experiência eclética, não linear e aparentemente ilógica do que 

são os espaços relacionados com uma infraestrutura que suporta a captação e a distribuição 

da água. 

É, também, parte do protocolo a escolha da utilização dos aparelhos fotográficos 

perante os espaços em concreto que se fotografam. Porque, quando os escolhemos, 

objetivamos a relação que queremos ter com o objeto que iremos fotografar. Trata-se, antes 

de tudo, da escolha de um modus operandi. Diz-nos Méaux sobre este assunto: 

A itinerância e o uso do dispositivo combinam-se, em muitos praticantes, num mesmo 

processo de exploração e questionamento de paisagens; essa associação é, de certa forma, 

um método de questionamento do território. O caminho, combinado com a tomada de 

vista, revela visibilidades até então despercebidas; ele coloca o operador numa posição 

experimental.49(2015, p.61) 

Ou seja, aquando do acompanhamento das visitas dos técnicos da Águas e Energia 

do Porto aos contadores domiciliários, ao escolher-se uma câmara analógica point-and-

shoot, selecionou-se um método rápido de captação que possibilita grande mobilidade e que, 

por ser registado em filme, propicia “enganos”, como foi o que aconteceu com as múltiplas 

exposições acidentais de um mesmo filme (série integrada na publicação na sequência 

Pasteleira, Água e Tudo) [Fig.24]. E escolheu-se um modo de operar, quer por razões 

pragmáticas quer metodológicas, sabendo desde logo que possibilitaria uma determinada 

tipologia de imagem (snapshot) 50 , que se achou adequada quer á experiência quer aos 

objetos do processo fotográfico. 

O mesmo ocorreu quando se escolheu captar o reservatório dos Congregados a partir 

do 7ºpiso do Silo-auto, durante uma sessão que durou 4 horas, utilizando uma câmara de 

grande formato e expondo apenas duas chapas em dois minutos [Fig.25]. Optou-se por um 

tipo de aparelho que induziu um tipo de relação com o objeto da fotografia (metodologia) 

 
49 Tradução livre. No original “L’itinérance et lúsage de l’appareil se conjuguent, chez bom nombre de praticiens, en 
une seulle et même démarche d’exploration et de questionnement das paysages; cette association est, en quelque sorte, 
méthode d’interrogation du territoire. Le cheminement, combine à la prise de vue, se fait révélateur de visibilités 
auparavant inaperçues; il place l’opérateur dan une posture expérimentale”. 
50 Tradução livre “1 uma fotografia casual feita tipicamente por um amador com uma pequena máquina fotográfica 
de mão 2: uma impressão ou vista de algo breve ou transitório um instantâneo (snapshot)da vida daquela época.” In 
(2021,June 10).Merriam Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/snapshot  
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que, por sua vez, favoreceu uma determinada tipologia de imagem onde todo este processo 

está encapsulado. 

A utilização de uma câmara DSRL (Digital Single Lens Reflex) nas instalações da ETA 

e na maior parte das instalações da Águas e Energia do Porto, serviu o objetivo de conseguir, 

com alguma rapidez, fotografar os espaços, dado o tempo disponível acordado com as duas 

instituições, permitindo o controle em tempo real do balanceamento de brancos (cor da luz) 

e do nível de exposição de cada fotografia, através da visualização direta pelo LCD51 da 

câmara. Isto foi determinante para a quantidade de imagens (selecionadas: 411 a preto e 

branco e 236 a cor) e para a precisão do enquadramento e tonalidade da imagem. O facto o 

LCD reproduzir a imagem a captar a preto e branco facilitou a precisão das escolhas tomadas 

e a quase inexistente pós-produção, aquando da conversão dos raws52 a cores para o preto e 

branco. 

Quando se optou por utilizar uma câmara automática de filme 110 53  no Parque 

Urbano da Pasteleira, escolheu-se um processo de indeterminação de difícil identificação do 

referente. Resultado quer da reduzida dimensão do frame, demasiado pequeno para uma 

definição ótima, quer do uso sistemático do flash integrado, que introduziu um véu destorçor 

na imagem, quer pela impossibilidade de enquadrar com eficácia o objeto dado a diminuta 

dimensão do visor e do erro de parallax54.  

O que comprova que, apesar das contingências do momento e das escolhas intuitivas, 

a natureza da imagem fotográfica é decisivamente determinada pelo pensamento prévio ao 

processo de captação. 

O facto de, no início da definição deste projeto, se ter determinado que o trabalho 

fotográfico seria materializado em forma de livro libertou ainda mais o protocolo da 

necessidade da procura de uma tipologia de imagem homogénea, evitando uma possível 

rigidez e artificialidade no resultado final. Uma vez que se sabia que “As imagens produzidas, 

muitas vezes reunidas em sequência no dispositivo livro, envolvem o leitor no próprio movimento 

 
51  Tradução livre “Um ecrã de cristal líquido (LCD) é um ecrã plano ou outro dispositivo ótico modulado 
eletronicamente que usa as propriedades moduladoras de luz de cristais líquidos combinadas com polarizadores”. In 
(2021,June 10).https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display. 
52 Ficheiro que contem a imagem do sensor com o mínimo processamento da informação.. 
53 Tradução livre “110 é um formato de cartucho de filme lançado pela Kodak em 1972. O tamanho do frame 110 é 
13 x 17 mm” .In (2021, June 10).Wikipedia. http://camera-wiki.org/wiki/110_film. 
54 Tradução livre ” Paralaxe é um deslocamento ou diferença na posição aparente de um objeto visto ao longo de duas 
linhas de visão diferentes”. In (2021, June 10).Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax. 



 

64 

 

de progressiva descoberta do espaço pelo sujeito móvel.”55 (Méaux,2015, p.61). Ou seja, ocorreu 

um fenómeno de espelho entre o que foi a experiência da investigação fotográfica e a 

experiência da leitura do livro. Ocorrendo novamente, como já vimos em relação ao 

protocolo, a transferência de traços, preocupações e objetivos entre o processo de 

investigação e o mecanismo de leitura em que essa investigação é visibilizada: o livro.  

 

 

3.2 Algumas referências de metodologias de projeto 
 

Pretende-se, neste âmbito, caracterizar a metodologia de trabalho empregue no 

projeto artístico e fotográfico Memória Líquida. O encontro dos seus traços distintivos será 

realizado pela comparação com as metodologias de trabalho de outros cinco autores. Estes 

são relevantes quer pela sua proximidade com a metodologia de trabalho utilizada em 

Memória Líquida quer pela sua importância, no panorama português, do que se poderá 

denominar de fotografia de território 56 . Os autores são Duarte Belo, Luís Palma, Paulo 

Catrica, Augusto Alves da Silva e Pedro Letria. No final, referiremos o processo de trabalho 

de Paula Roush. 

Dada a exiguidade do espaço de reflexão que temos para discorrer sobre os autores, 

não se fará a sua caracterização completa; apenas se ressaltará aspetos das suas práticas 

relevantes para a definição da metodologia de trabalho de Memória Líquida. 

Duarte Belo é caracterizado em Os Inquéritos [à Fotografia e ao Território] por Nuno 

Faria como: 

O projeto de Duarte Belo constitui uma missão em si, com caráter permanente e com um 

mapeamento sistemático, abrangente meticuloso e lúcido daquilo que o fotógrafo chama 

“espaço português”, num registo visual que equilibra o rigor do documento com a 

subjetividade do olhar e da sensibilidade pessoal. (2015, p.403) 

A prática de Duarte Belo é uma referência para o processo de Memória Líquida por 

duas razões, para além daquela que advém da utilização da fotografia como instrumento de 

inquérito ao território, transversal a todos os autores mencionados: a primeira, prende-se  

 
55 Tradução livre. No original “ Les images réalisées, souvente réunier  en séquence au sein du disositif livresque, font 
partciper le lecteur au movement même de la découverte progressive de l’espace par le sujet mobile”. 
56 Ver sobre este assunto, nesta dissertação, 2.1 Fotografia de território e arquitetura. 
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FIG. 26 DUARTE BELO, IMAGEM DO PROJETO PASTELEIRA, VISUALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO SEGUIDO PELO 

FOTÓGRAFO, APRESENTADO DURANTE O DEBATE TOPOGRAFIAS LÍQUIDAS, NA PLATAFORMA ZOOM, A 19 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 
FIG. 27 DUARTE BELO [EM BAIXO], IMAGEM DO PROJETO PASTELEIRA, VISUALIZAÇÃO DO ARQUIVO DO 

FOTÓGRAFO, APRESENTADO DURANTE O DEBATE TOPOGRAFIAS LÍQUIDAS, NA PLATAFORMA ZOOM, A 19 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 
FIG. 28 FRANCISCO VARELA, [SUPERIOR DIREITA],  STILL DO VÍDEO PASTELEIRA, ÁGUA E TUDO, APRESENTADO 

DURANTE O EVENTO VIZINHANÇA LÍQUIDA, NA PLATAFORMA ZOOM, A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
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FIG. 29 LUÍS PALMA , BORING POSTCARDS,2 ,TRIESTE, FUNDAÇÃO PLMJ IN MARIA DO CARMO SERÉN, A 

FOTOGRAFIA EM PORTUGAL,2009,P.90,COLEÇÃO ARTE PORTUGUESA. 
FIG. 30 FRANCISCO VARELA, IMAGEM DO ARQUIVO ÁGUAS E ENERGIA DO PORTO ( PUBLICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO 

PARA A HYGIENE DO PORTO, 1908),SEQUÊNCIA PASTELEIRA, ÁGUA E TUDO DA PUBLICAÇÃO MEMÓRIA 
LÍQUIDA. 
FIG. 31 PAULO CATRICA , SÉRIE CAMPOS & STADIUMS 2003/2004 IN CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO, UMA CIDADE 

DE FUTEBOL,2004,P.215, ARQUIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL/ASSÍRIO & ALVIM. 
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FIG. 32 AUGUSTO ALVES DA SILVA , DA SÉRIE SHELTER,1999. MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO 

CHIADO. 
FIG. 33 FRANCISCO VARELA, IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LÍQUIDA, 2021.MÉDIO FORMATO 6X7 ,FILME. 
FIG. 34 PEDRO LETRIA, DA SÉRIE E.N.118,1994. WEBSITE DO ARTISTA. 
FIG. 35 FRANCISCO VARELA, IMAGEM DO PORTEFÓLIO MEMÓRIA LÍQUIDA, 2021.FORMATO DIGITAL. 
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FIG. 36 PAULA ROUSH, WATER PRINT, REALIZADA NO ÂMBITO DO WORKSHOP  BETWEEN ARCHIVE AND 
PUBLICATION 2021.IMPRESSÃO DIGITAL DO SUPORTE. 
FIG. 37 FRANCISCO VARELA, PÁGINA DO CADERNO LÍQUIDO, REALIZADO NO ÂMBITO DO WORKSHOP  LÍQUIDO, 
2021.IMPRESSÃO DIGITAL DO SUPORTE. 
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com a importância do itinerário [Fig.26] como elemento estruturador do projeto fotográfico 

em Duarte Belo, e a segunda, com a estratégia de ativação do Arquivo (Fig.27]como 

dispositivo para criar sequências e linhas narrativas acerca dos diversos assuntos sobre os 

quais Duarte Belo discursa em inúmeros contextos e materializa em exposições. 

Em Memória Líquida, e, sobretudo, na sequência O Caminho da Água, o itinerário tem 

esta função de fornecer uma estrutura ao trabalho, que, neste caso, é literalmente o 

“caminho “que a água percorre na infraestrutura de abastecimento de água ao Porto desde 

a sua captação ao seu consumo. Em Pasteleira, Água e Tudo o arquivo é acionado para a 

produção de sentidos vários, entre as imagens de espaços de contextos e tempos diferentes, 

se bem que, ao contrário de Duarte Belo, os assuntos aqui evocados não são tão claramente 

identificáveis. Surgem, antes, da relação entre as imagens e não são convocados como 

suporte visual de um discurso [Fig.28]. Há uma característica no trabalho recente de Duarte 

Belo que se tem vindo a revelar como complementar da sua produção inicial: a fotografia 

como uma extensão do corpo no seu movimento pelo espaço. A fotografia para Duarte Belo 

tornou-se um ato instintivo no encontro com os fenómenos topográficos e onde, à 

semelhança de Robert Smithson em Possaic River, interessa tanto a descoberta do território 

como os elementos que dela resultam (fotografias, textos, mapas, etc)(Careri,2013). 

Sobre as imagens de Luís Palma [fig.29] diz-nos Sérgio Mah “a representação do lugar 

permite discernir categorias singulares da experiência visual” (2015, p.268). Nas imagens de Luís 

Palma somos, por vezes, surpreendidos com o destaque que o fotógrafo dá a pormenores, 

estruturas arquitetónicas ou episódios topográficos. Numa primeira leitura, mais ingénua, 

poderíamos pensar que tais imagens resultam de um encontro não premeditado de Luís 

Palma com o território. Contudo, é precisamente o contrário: a sustentar a atenção dada a 

cada um destes elementos está uma extensa pesquisa da importância histórica e politica do 

território e dos seus acidentes. De uma forma claramente distinta de Luís Palma talvez, na 

sequência Pasteleira, Água e Tudo[Fig.30], possamos encontrar nas imagens de  arquivo esta 

capacidade da fotografia transportar, de alguma forma, os seus valores históricos e políticos, 

mesmo sendo ficcional a sua associação. 

Contudo, decididamente, em Luís Palma quer em Memória Líquida, “ A obra (…) parte  

de uma pesquisa (…) sem, no entanto, se revelar prisioneira de uma tentação de documentação da 
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realidade, utilizável retórica e redundantemente por um discurso crítico constitutivo dessa mesma 

realidade”. (Fernandes, 2015, p.268)  

A propósito de Paulo Catrica declara, novamente, Sérgio Mah: 

Mediante um modelo de representação que reclama os parâmetros de objetividade 

inerentes ao dispositivo fotográfico, as imagens de Catrica compõem uma vasta cartografia 

da realidade física e material da cidade e dos seus limites e, na sua aparente neutralidade, 

apelam ao escrutínio das suas ressonâncias históricas, politicas e vivenciais. (2015, p.284) 

Poderemos encontrar, na diversidade tipológica das imagens que compõem Memória 

Líquida, também imagens que partilham, igualmente, “os parâmetros de objetividade inerentes 

ao dispositivo fotográfico” e que aparentam a “falsa” neutralidade das imagens de Catrica 

[Fig.31]. A imagem paradigmática deste modelo em Memória Líquida é a fotografia realizada 

com uma câmara de grande formato do Reservatório dos Congregados [Fig.25]. No entanto, 

as imagens de Paulo Catrica são construídas na reflexão sobre modelos históricos que, de 

alguma forma, servem de baliza, mesmo que, por oposição ou desvio, estas imagens 

reclamem a sua independência. 

Augusto Alves da Silva tem um trabalho singular onde, a par de uma grande 

sofisticação no manuseamento dos códigos fotográficos, há a partilha de referências com o 

espectador, resultando em imagens que nos são simultaneamente familiares e estranhas 

[Fig.32]. 

Há, assim, no seu processo de trabalho, uma característica que consiste nas palavras 

de Ricardo Nicolau, “uma extrema consciência dos códigos convocados automaticamente por 

cada género (como por exemplo, a paisagem, ou a fotografia documental), imprescindível para 

operar os desvios que caracterizam os seus projetos)”. (2015, p.244). Em Memória Líquida não 

há esta referenciação permanente aos códigos de cada género [Fig.33], resultando as 

imagens de uma aproximação ao real menos balizada por conceitos precedentes. 

Pedro Letria realizou um projeto, de que Memória Líquida é quase uma imagem 

espelhada, onde tem como referência o itinerário da E.N.118 [Fig.34].  

A serendipity57, da qual o método de investigação de E.N.118 está imbuído, faz com 

que Letria construa uma sequência de imagens sobre realidades aparentemente dispares, 

 
57 Tradução livre “Há uma semelhança considerável entre sorte e serendipidade, mas também há cenários em que uma 
palavra pode ser mais adequada do que a outra. Serendipidade tem um significado bastante restrito, que diz respeito a 
encontrar coisas agradáveis que não se estava à procura, enquanto sorte tem um alcance um pouco mais amplo” .In 
(2021, June 15).Merriam Webster.https://www.merriam-webster.com/dictionary/serendipity 
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que de comum só têm o protocolo que seguem: o itinerário pré-estabelecido. Encontramos 

em Memoria Líquida o uso da mesma estratégia ao suportar o seu protocolo no seguimento 

do traçado da infraestrutura de abastecimento de água ao Porto e na, igualmente, serendipity 

dos seus achados [Fig.35]. 

Há, algo, contudo, subtilmente diferente em Pedro Letria, o que Bruno Marchand 

refere como “As obras de Pedro Letria denotam um uso da fotografia enquanto ferramenta 

epistemológica. De certa forma, as imagens que Letria produz são fruto de uma inquietante 

necessidade de conhecer: são simultaneamente o motivo e o meio (…)”. (2105, p.228) 

Com Paula Roush, são diversas as similitudes entre o seu processo de trabalho e 

aquele que foi praticado no projeto artístico e curatorial Memória Líquida58. 

De facto, Paula Roush foi um interlocutor ativo durante todo o processo deste 

projeto. E a circunstância da sua prática ter sido, em 2020, objeto de reflexão em The 

Expanded Practice of the Artist’s Book: Immersion in The Arstist’s Museum59 reforça o facto de 

alguns aspetos da sua prática terem sido transportados para o projeto artístico e curatorial 

Memória Líquida. São eles: 

- O processo de Imersão que Paula Roush exerce nos contextos que trabalha, onde a 

investigação dos materiais do projeto é indissociável de uma prática autoetnográfica. 

Aliando a reflexibilidade deste método à experiência pessoal para descrever e interpretar 

experiências e práticas de forma a interrogar intersecções entre o eu e a vida social. Embora 

praticado de forma distinta, o processo de imersão foi importante como método de pesquisa 

dos arquivos, na investigação que se realizou sobre a Mata da Pasteleira. Aqui, a experiência 

pessoal, a memória desse espaço e a procura dos intervenientes dos seus processos de 

transformação, foram decisivos para a obtenção e interpretação destes arquivos; 

-Outro eixo partilhado é o método colaborativo empregue por Paula Roush em 

projetos conjuntos e nos workshops que orienta [Fig.36] [Fig.37]. Esta característica 

informou toda a ação artística e curatorial de Memória Líquida, designadamente na relação 

 
58  Ver a este propósito o vídeo essay realizado para a conferencia internacional CONNECTIONS: EXPLORING 
HERITAGE, ARCHITECTURE, CITIES, ART, MEDIA,(29-30 June 2020 Amps University of Kent): 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHJgLipeTVU&list=PL6zYdPl0DZ2rKctwiYpCJHyFT62Exo-
Xv&index=63 
59 Ver documento completo em anexo 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHJgLipeTVU&list=PL6zYdPl0DZ2rKctwiYpCJHyFT62Exo-Xv&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=ZHJgLipeTVU&list=PL6zYdPl0DZ2rKctwiYpCJHyFT62Exo-Xv&index=63
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que se estabeleceu com todos os autores participantes na Assembleia Líquida 60  e, 

naturalmente, na curadoria do Workshop Líquido; 

Uma característica final e decisiva, para o decorrer do processo artístico e curatorial 

Memória Líquida, foi o entendimento da prática curatorial por Paula Roush que (tal como é 

analisado no artigo The Expanded Practice of the Artist’s Book: Immersion in The Arstist’s 

Museum)61 exerce no seu espaço de vida e trabalho como uma extensão do seu trabalho 

artístico, não havendo uma clara diferença quando a sua ação curatorial é realizada no papel 

de artista ou de curador. A que acresce a ocorrência de Paula Roush fazer a curadoria dos 

seus trabalhos e dos eventos em que participa conjuntamente com outros artistas.62 

 

 

 

4 Uma espécie de índex: Debate, evento, workshop, publicação e exposição  
 

 

4.1 Os formatos do projeto  
 

Este título, “Os formatos do projeto”, refere-se às formulações e dispositivos de 

visibilidade do projeto artístico e curatorial Memória Líquida, que, como já se referiu, 

aglutinou 29 projetos de 26 autores. Participamos artísticamente em Memória Líquida com 

dois projetos: o projeto fotográfico Memória Líquida e o projeto realizado no âmbito do 

Workshop Líquido, que teve a sua materialização quer na Exposição Trabalhos Líquidos e 

Jerricans quer na secção do livro de artista realizado no âmbito do workshop: Seis Amostras 

de Água e Jerricans [ watersamples & Jerrycans].  

A expressão formatos não se reporta especificamente aos projetos artísticos neles 

exibidos ou criados, mas sim aos espaços digitais, editoriais e físicos que foram o seu palco. 

Os formatos são, assim, os contextos expositivos, performativos e editoriais da mostra do 

projeto Memória Líquida ou, dito de outra forma, são a constituição de eventos com 

caracteres e objetivos diferenciados que, ao agruparem os trabalhos segundo diferentes 

 
60 Ver sobre este assunto, nesta dissertação, 4.1 Os formatos do projeto. 
61 Ver texto integral no anexo 2. 
62 Ver sobre este assunto, nesta dissertação, 1.1 O artista como curador. 
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pressupostos, os dotam de um significado global, que unificou, em cada evento, as propostas 

apresentadas. 

Os formatos que o projeto Memória Líquida adotou - o debate, o evento, o workshop, 

a publicação e a exposição - tiveram expressão digital, impressa e presencial. Começando 

pelos três primeiros formatos, estes foram comunicados no interior de um evento 

aglutinador a que se deu o título de Assembleia Líquida e que decorreu em três momentos: de 

1 a 19 de fevereiro sob o nome Topografias Líquidas, o debate; de 2 a 26 de fevereiro sob o 

nome Vizinhança Líquida, o evento; e de dia 3 a 5 de março o Workshop Líquido. E foram estes 

os formatos escolhidos porque permitiram formalizar de 5 formas diferentes com 5 distintos 

ângulos de abordagem o projeto artístico Memória Líquida, formando uma visão 

caleidoscópica daquele projeto. Os formatos selecionados apresentaram-se, igualmente, 

como os mais adequados e justos às diferentes naturezas dos ensaios fotográficos neles 

exibidos 

A “Assembleia Líquida” 63  foi um seminário, no sentido em que agrupou projetos, 

pensamentos e discussões a propósito do mesmo assunto. Neste caso, as questões 

territoriais, geopolíticas, identitárias, filosóficas e processuais que se poderão estabelecer 

com a água, a sua infraestrutura e o espaço presente e passado da Mata da Pasteleira. 

 A noção de território, aqui implicada teve uma natureza transdisciplinar e adquiriu os 

diversos matizes conceptuais com que os diferentes projetos foram construídos. A sua 

natureza teve, também, um carácter anacrónico, não se tendo procurado filiações causais e 

cronológicas diretas. 

Nos três eventos deste seminário ocorreram entre si relações de complementaridade 

e continuidade. Embora todos os eventos tenham partido de uma programação e projetos 

pré-estabelecidos, o seminário constituiu-se como um work in progress , onde a realização da 

sessão anterior alterou as características e formulações das sessões seguintes. O que 

sucedeu também com alguns projetos apresentados no evento, que foram reformulados a 

partir das questões que emergiram na sessão anterior do debate64. 

  

 
63 Ver Flyer no anexo 3 
64 Ver a este propósito o projeto de Susana Paiva referido em 2.2 A água como tema e como medium 
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FIG. 38 PRINT SCREEN DA SESSÃO  WORKSHOP LÍQUIDO , REALIZADA NA PLATAFORMA ZOOM, A 5 DE MARÇO DE 

2021. 
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FIG. 39 FRANCISCO VARELA,  STILL DO VÍDEO O CAMINHO DA ÁGUA, APRESENTADO DURANTE O DEBATE 

TOPOGRAFIAS LÍQUIDAS  NA PLATAFORMA ZOOM, A 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 
FIG. 40 DUARTE BELO , IMAGEM DO PROJETO PASTELEIRA, APRESENTADO DURANTE O DEBATE TOPOGRAFIAS 

LÍQUIDAS NA PLATAFORMA ZOOM, A 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 
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FIG. 41 CARLETON WATKINS,YOSEMITE VALLEY, C.1866, IMAGEM DO PROJETO PASTELEIRA DE DUARTE BELO, 

APRESENTADO DURANTE O DEBATE TOPOGRAFIAS LÍQUIDAS. 
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FIG. 42 FRANCISCO VARELA, STILL DO VÍDEO PASTELEIRA, ÁGUA E TUDO, APRESENTADO DURANTE O EVENTO 

VIZINHANÇA LÍQUIDA NA PLATAFORMA ZOOM, A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
FIG. 43 EDUARDO SOUSA RIBEIRO, DUPLA PÁGINA DA PUBLICAÇÃO RESERVATÓRIO DOS SONHOS ESQUECIDOS, 
APRESENTADO DURANTE O EVENTO VIZINHANÇA LÍQUIDA NA PLATAFORMA ZOOM, A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
FIG. 44 FREDERICO MARTINHO, IMAGEM DO PORTEFÓLIO VIZINHANÇA LÍQUIDA, APRESENTADO DURANTE O 

EVENTO VIZINHANÇA LÍQUIDA NA PLATAFORMA ZOOM, A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
FIG. 45 MIDE PLÁCIDO ,IMAGEM DO VÍDEO LIVE APRESENTADO DURANTE O EVENTO VIZINHANÇA LÍQUIDA, 
NA PLATAFORMA ZOOM, A26 DE FEVEREIRO DE 2021.VIDEO. 
FIG. 46 SUSANA PAIVA ,STILL DO VÍDEO FROM THE MOMENT I COULD TALK I WAS ORDERED TO LISTEN, 
APRESENTADO DURANTE O EVENTO VIZINHANÇA LÍQUIDA NA PLATAFORMA ZOOM, A26 DE FEVEREIRO DE 

2021.VIDEO. 
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O carácter laboratorial deste seminário foi-se intensificando com o decurso dos 

eventos, tendo o mesmo sido claramente assumido, na sua última formulação, como 

Workshop Líquido [fig.38]. 

Estes eventos foram inicialmente previstos e concebidos para serem presenciais, 

onde o carácter relacional65 era importante. A passagem da natureza presencial para digital 

do formato expositivo, performativo e laboratorial dos três eventos devido à pandemia, fez-

se com ganhos e perdas, como se verá a seguir. 

O termo Topografias Líquidas foi introduzido pela teórica Eugenie Shinkle, no texto 

“Fluid Topographies: Water, Power, Myth” publicado na Foam #50, 2018, associando-o à 

incapacidade aparente da fotografia revelar as relações de poder que agem sobre o 

território66. 

De alguma forma, as peças apresentadas por nós [Fig.39] e por Duarte Belo [Fig.40] 

no debate67 traduzem esta potência e vontade de rastrear acontecimentos topográficos e 

paisagísticos. 

No caso de Duarte Belo a estrutura narrativa montada incluiu, também, um supra 

discurso através das conexões estabelecidas com o seu arquivo pessoal, que inseriu nas 

imagens do percurso entre a casa Andersen e a Faculdade de Arquitetura, passando pela 

Mata da Pasteleira. Ativando, deste modo, uma evocação e reformulação da lógica interna 

do seu arquivo. Este discurso foi complementado pela inserção de relações imagéticas, 

tipológicas, históricas e pessoais entre algumas das suas imagens passadas e presentes com 

casos paradigmáticos do que se poderia denominar de uma breve história da fotografia 

documental [Fig41]. 

 
65 No sentido que, como refere Filipa Aranda em Estética Relacional “As obras de arte relacional promovem encontros 
intersubjectivos, cujos significados são construídos colectivamente e não numa esfera de consumismo individual. Ao 
contrário de uma obra autónoma que transcende o seu contexto, a arte relacional está condicionada ao seu ambiente 
e ao seu público. A relação obra de arte/espectador sofre uma transformação, no sentido em que o espectador já não 
observa a obra do exterior, mas passa a integrá-la, inserindo-se no colectivo, criando uma comunidade com carácter 
temporário ou utópico” In Aranda, F. (2021, July 5). https://filiparosasantos.wordpress.com/2010/01/27/estetica-
relacional/. 
66 Tradução livre.”Eugenie Shinkle em conversa com Sunil Shah: Saskia Sassen observou que há quase vinte anos 
que as representações topográficas são incapazes de capturar a espacialização do poder - tudo que conseguem fazer 
é documentar os traços e efeitos dos processos (políticos, infraestruturais, naturais)” In Caneve, M.(2021, July 
5).ASX.https://americansuburbx.com/2020/07/marina-caneve-are-they-rocks-or-clouds.html 
67 Ver a gravação integral da sessão em anexo 8. 
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De diferente forma, a relação da nossa sequência videográfica denominada O 

Caminho da Água com a topografia resulta do esforço metodológico inerente ao protocolo68 

fotográfico que praticámos, em que houve sempre o propósito de seguir literalmente o 

caminho que a água de abastecimento ao Porto faz ao longo da sua infraestrutura 

institucional, arquitetónica, paisagística e funcional, tudo assim resultando numa paisagem 

técnica construída pela água.69 

Sintetizando, poder-se-á afirmar que o trabalho de Duarte Belo construiu-se a partir 

de uma topografia superficial, na medida em que as suas imagens descrevem lugares visíveis, 

enquanto o nosso se constituiu como o construtor de uma topografia invisível a partir da sua 

lógica oculta e subterrânea, por descrever lugares respeitantes a uma infraestrutura que, na 

sua quase totalidade, está enterrada e, por isso, obviamente não visível. 

O evento70 Vizinhança Líquida foi inicialmente pensado para ser realizado em dois 

espaços próximos do Reservatório da Pasteleira. Seria uma realização em que tanto 

importava o formato expositivo, onde era expectável que ocorressem relações inesperadas 

entre as obras, como o caráter relacional do evento, que se traduzia no encontro desta 

comunidade de autores. 

A passagem para o formato digital obrigou a que os projetos se reinventassem e 

encontrassem veículos formais adequados à sua transmissão no cenário da plataforma 

Zoom. Tendo, por isso, as suas identidades, caracter, autonomias e medium sido repensadas 

em função do novo contexto. 

Embora se tenha perdido uma relação de outro tipo que se poderia ter estabelecido 

entre as obras, entre os autores e entre estes e os artefactos instalados no espaço (a que se 

acrescentaria o caráter performativo da mediação de um registo fotográfico ou videográfico 

do evento), ganhou-se uma conectividade mais direta com o público (que, de outra forma, 

seria mediada pelo registo fotográfico) e uma maior amplitude na sua difusão. 

De certo modo, a transmissão on-line teve o efeito de conciliar as propostas [Fig.42], 

[Fig.43],[Fig.44],[Fig.45],[fig.46]  ao igualizar os suportes em que foram realizadas ou 

comunicadas, mesmo que a diversidade formal e conceptual fosse evidente e tenha sido 

 
68 Sobre o protocolo seguido ver 3.1 O protocolo de Memória Líquida. 
69 Sobre o termo paisagens técnicas seguido ver 2.1 Fotografia de território e arquitetura. 
70 Ver a gravação integral da sessão em anexo 8. 
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curatorialmente incentivada. Os autores participantes foram: Eduardo Sousa Ribeiro, 

Frederico Martinho, Mide Plácido, Susana Paiva e nós. 

O workshop Between Archive and Publication: A liquid workshop (Visualising liquid 

archives) decorreu durante seis meses, desde o seu início, em janeiro de 2021, até á 

conclusão, em julho do mesmo ano, do livro de artista realizado no seu âmbito. Inicialmente 

previsto para ser presencial, dadas as contingências do estado pandémico, teve de migrar 

para um formato digital com recurso à plataforma Zoom. Após candidatura à School of Arts 

& Creative Industries da London South Bank University recebeu financiamento para a sua 

concretização. 

Os seus participantes foram Betina Dal Molin Juglair, Maria João Ferreira, Miguel 

Marecos, Joana Nascimento e Raul Simões Pinto antigo morador da Pasteleira e autor de 

Pasteleira City 71 .Seguiu-se, durante o workshop, o método de trabalho colaborativo, 

cabendo-nos a pesquisa e a disponibilização dos arquivos a trabalhar 72 , assim como a 

preparação inicial, em conjunto com a formadora Paula Roush, da estrutura e metodologia a 

seguir no workshop. Esta metodologia foi mais tarde reformulada e aprofundada por Paula 

Roush, resultando a sua praxis numa síntese original, inclusive no contexto das formações 

orientadas por esta artista, que desenvolveu, aqui, uma estratégia artística de investigação 

em que os processos aquosos de anotação coletiva, a apropriação dos arquivos e a 

formulação de estórias da água resultaram numa metodologia artística que Paula Roush 

(msdm) traduz por uma tecnologia de “indaguar” ou “Indaguação”, isto é, 

indagar/pesquisar/investigar através da água. 

O laboratório de edição ao vivo Workshop Líquido 73  foi o seu culminar e a 

demonstração performativa das metodologias de trabalho empregues pelos seus 

participantes no workshop Between Archive and Publication: A liquid workshop (Visualising 

liquid archives). Neste Workshop Líquido foram exploradas as possibilidades das 

funcionalidades das salas simultâneas da plataforma Zoom74, nas quais foi essencial, para a 

 
71 Pinto, R. S. (1999). Pasteleira City. O Progresso da Foz. 
72 Os arquivos são: Arquivo Águas de Douro e Paiva, S.A.; Arquivo Águas e Energia do Porto, E.M.; Bairro da 
Pasteleira Ano 50/90, grupo do Facebook; Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro |NDMALO; 
Pasteleira City de Raul Simões Pinto,1999 e Periódico Encontro publicado pela Paroquia de Nossa Senhora da Ajuda. 
73 Ver https://www.msdm.org.uk/liquid-workshop-processes. 
74 Ver a gravação da sessão integral em anexo 8. 
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FIG. 47 MARIA JOÃO FERREIRA , [PÁG.ANTERIOR],1ºSALA_CAPTAÇÃO,STILL DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO 

WORKSHOP LÍQUIDO,5 DE MARÇO DE 2021.PERFORMANCE. 
FIG. 48 PAULA ROUSH, [PÁG.ANTERIOR],2ºSALA_ÁGUA ORGÂNICA, STILL DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO 

WORKSHOP LÍQUIDO,5 DE MARÇO DE 2021.PERFORMANCE. 
FIG. 49 BETINA DAL MOLIN JUGLAIR, [PÁG.ANTERIOR],3ºSALA_ÀGUAS SUSPENSAS, STILL DA GRAVAÇÃO DA 

SESSÃO WORKSHOP LÍQUIDO,5 DE MARÇO DE 2021.ARQUIVO. 
FIG. 50 FRANCISCO VARELA, [PÁG.ANTERIOR],4ºSALA_LAMA PURA, STILL DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO WORKSHOP 

LÍQUIDO,5 DE MARÇO DE 2021.PERFORMANCE. 
FIG. 51 MIGUEL MARECOS, [PÁG.ANTERIOR],5ºSALA_LAMAS PROFUNDAS, STILL DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO 

WORKSHOP LÍQUIDO,5 DE MARÇO DE 2021.VIDEO. 
FIG. 52 JOANA NASCIMENTO,6ºSALA_ÁGUA BRUTA, STILL DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO WORKSHOP LÍQUIDO,5 DE 

MARÇO DE 2021.PERFORMANCE. 
FIG. 53 DAVID GOLDENBERG,7ºSALA_ÂNCORAS PARTICIPATIVAS, STILL DA GRAVAÇÃO DA SESSÃO WORKSHOP 

LÍQUIDO,5 DE MARÇO DE 2021.PERFORMANCE. 
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natureza do evento, a possibilidade de uma navegação única, dependente das opções do 

público, das performances realizadas em simultâneo nas diversas 

salas[fig.47],[Fig.48],[Fig.49],[Fig.50],[Fig.51],[Fig.52].As salas foram as seguintes: sala 1, 

denominada Captação, ocupada por Maria João Ferreira; sala 2, Água Orgânica, ocupada por 

Paula Roush; sala 3, Águas Suspensas, que exibiu o trabalho de Betina Dal Molin Juglair; sala 

4, Lama Pura, ocupada por nós; sala 5. Lamas Profundas, onde se exibiu o vídeo - ensaio de 

Miguel Marecos; e a sala 6, Água Bruta, onde esteve presente Joana Nascimento 

A sétima sala [Fig.53] dedicada às ancoras participativas foi ocupada por David 

Goldenberg, que realizou em tempo real uma reflexão sobre todo o processo em curso no 

Workshop Líquido, relacionando-o com as práticas participativas em arte e com o conceito 

já anteriormente elaborado por David da Post autonomy75, que se caracteriza, de acordo com 

David (2021), por ser um espaço e programa para realizar ataques contra a autonomia 

inserida na prática do neoliberalismo, uma zona que pode ser usada para construir um espaço 

diferenciado contra a atual formulação da realidade colonialista e capitalista. 

Este Workshop Líquido enquadra-se na lógica da net.art na medida em que se trata de 

arte que usa a internet como medium e não pode ser experienciada de outra forma, sendo 

suas características: o alcance global, a multimedialidade, a interconectividade e a igualdade 

(Baumgärtel,  1999)76 .Isto, se entendermos o conjunto de ações performativas realizadas 

nas diversas salas como ações artísticas, que utilizaram, na sua realização, diversos media e 

onde  a conetividade entre os performers e o público foi importante., sendo um evento 

igualitário porque o acesso às salas era livre e sem quaisquer condicionamentos. 

A realização do Workshop Líquido preencheu três funções essenciais: 

- apresentar performativamente e de forma interativa as metodologias praticadas 

pelos 7 participantes do workshop (onde nos incluímos e a formadora Paula Roush); 

- abrir e agregar novos autores (mais 16: Inês R. Amado, Teresa Huertas, Manuela Vaz, 

Ana Botelho, Alice WR , Manuela Matos Monteiro, Mide Plácido,  Eliane Velozo, Severino 

Laba, Renato Roque, João de Goes, Eduardo Sousa Ribeiro, Susana Paiva, Luís Carvalhal, 

Carla Fragata e Natércia Caneira) ao trabalho coletivo já realizado e possibilitar, 

 

 
75 Ver A Short History of Post_Autonomy, catálogo da exibição The Scenarios of Post_Autonomy de David Goldemberg, 
september 19th– october8th, 2012 at the Studio, Milan. Italy. 
76 In Baumgärtel, T. (2021, July 20).Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Net.art 

https://en.wikipedia.org/wiki/Net.art


 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 54 FRANCISCO VARELA,3 DUPLAS PÁGINAS DA PUBLICAÇÃO MEMÓRIA LÍQUIDA, PORTO. AUTOPUBLICADO 

2021. 

  



 

85 

 

assim, a inclusão de novos projetos decorrentes da sessão na publicação do workshop, tanto 

eletrónica como em forma impressa77; 

-introduzir operativamente a água como tema e como medium de que são 

subsidiários os seguintes conceitos: 

-a liquidez como processo de criação artística;78 

-a diluição de autorias no processo de trabalho (veja-se o exemplo do material de 

arquivo por nós pesquisado, que foi apropriado pelos participantes do workshop, sendo ao 

mesmo tempo material que trabalhamos nas nossas próprias séries); 

-os processo artísticos que lidam com a água (como já se referiu) como tema e como 

medium e uma visão da história da arte a partir destes trabalhos79; 

-as formulações pós-humanistas das questões de género e geopolíticas tendo a água 

como conceito central.80 

A publicação Memória Líquida [Fig.54] tem relativamente ao projeto fotográfico que 

a suporta uma relação de simetria, dado que, como Méaux refere, “Protocolos e dispositivos 

apresentam-se no âmago das operações de inquérito numa relação de simetria.”(2019,p.59)81 

Para além deste vínculo do livro como dispositivo com a natureza da investigação 

fotográfica, a edição das imagens (seleção, sequenciação e lay-out) acrescentam significados 

ao corpo de trabalho inicial: as imagens do projeto fotográfico selecionadas como editáveis. 

A edição é aqui encarada como uma ação que estabelece narrativas, conexões e 

conjugações de conceitos. É o caso, por exemplo, das relações entre o diverso material de 

arquivo e as series fotografadas por nós determinando a natureza da reflexão a produzir e 

não ao contrário. Ou seja, as associações que se fazem na leitura do livro são produtores de 

um discurso que não existia previamente à formulação do livro e que a edição através da 

sequenciação e lay out origina relações que nos motivam pensamentos, nem sempre 

verbalizáveis, que não existiam anteriormente à leitura do livro. 

 

 
77 Esta publicação foi realizada como um livro de artista constituído por 28 secções correspondendo a 28 projetos. 
78 Sobre este assunto consultar Zylinska,J. (2010) On Bad Archives, Unruly Snappers and Liquid Photographs.Routledge. 
79 Sobre este assunto consultar Clarke,D.(2010). Water and Art: A Cross-cultural Study of Water as Subject and Medium in 
Modern and Contemporary Artistic Practice.Reaktion.  
80 Sobre este assunto consultar A, Neimanis. (2017). Bodies of Water: Human Rights and the Hydrocommons. Bloomsbury.  
81 Tradução livre. No original “Protocoles e dispositifs se présentent, au sein de ces démarches d’enquête, dans une 
relation de symétri”. 
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FIG. 55 IMAGENS [ANTERIORES E ATUAIS] DA EXPOSIÇÃO TRABALHOS LÍQUIDOS E JERRICANS COM A 

PARTICIPAÇÃO DE FRANCISCO VARELA, JOANA NASCIMENTO  E MARIA JOÃO FERREIRA,  19 A24 DE MAIO DE 2021, 

COZINHA , FBAUP. 
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A estrutura do livro foi influenciada pela da organização das imagens em clusters que 

Paulo Catrica pratica em Memorator82. Em Memória Líquida, estes clusters são subsequências 

da sequência geral e estas são constituídas por pontos e séries.83No entanto esta composição 

só por si não explica a formação de sentido do livro com um todo 

Na exposição [Fig.55] “Trabalhos Líquidos e Jerricans”84, os livros de artistas aqui 

expostos, ao estarem libertos da sua condição de codex, foram praticados de uma forma 

expandida, assumindo características objetuais transversais aos vários meios utilizados na 

sua conformação. 

Podemos, igualmente, entender que os materiais produzidos a montante e a jusante 

da materialização dos livros também deles fazem parte. É neste estado, em processo, que se 

encontram estes trabalhos. Este estado é evidente na instalação central da exposição onde 

estão posicionados seis jerricans e seis tinas com água que contêm seis imagens do processo 

em que estes foram utilizados para criar a publicação líquida que foi inserida em 

Watersamples & Jerrycans, a nossa secção, já referida, na publicação realizada no âmbito do 

workshop. Esta condição instável decorre das características do Workshop Líquido onde 

foram incubados.  

Este workshop foi um projecto colectivo realizado em colaboração com o estúdio 

msdm [mobile strategies of display & mediation], em contexto on-line imposto pelo tempo de 

isolamento social, onde os colaboradores exploraram modos de liquidificar a memória 

fotográfica pela água existente nos arquivos institucionais e pessoais. 

Os processos aquosos de anotação coletiva, a apropriação dos arquivos e a 

formulação de estórias da água resultaram numa metodologia artística, que Paula Roush 

(msdm) traduz por uma tecnologia de “indaguar” ou “Indaguação”, isto é, 

indagar/pesquisar/investigar através da água (como já referimos). 

Assim, a realização dos objetos fotográficos ou livros de artista, aqui presentes, 

decorrentes deste processo partilham a condição de uma certa instabilidade na transição 

entre os seus estados de construção, formalização e desconstrução. 

 
82 Catrica,P.(2015). Memorator. Bicho-do-Mato & Teatro Nacional D. Maria II.. 
83 “Poder-se-á falar de série quando um dos seus elementos representa o todo. Pontos quando são um grupo de 
elementos dispares e sequência quando esta é constituída quer por pontos quer por séries e inclusive por outras 
sequências”.In Smith,K.(n.d). Picture Relatioships: The structure of the visual book.Self-published. 
84 Ver Folha de sala no anexo 4. 
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Parte dos trabalhos aqui expostos foram visibilizados ou produzidos na edição final 

do workshop  Between Archive and Publication , o laboratório de edição ao vivo que , como já 

se referiu, ocorreu a 5 de março de 2021. 

 

 

4.2 Os projetos Memória Líquida 
 

Após de no capítulo 3 - O protocolo fotográfico e os seus espaços - termos discorrido 

sobre o projeto fotográfico Memória Líquida, iremos refletir sobre todos os outros projetos 

criados no âmbito do projeto artístico e curatorial Memória Líquida. Seguir-se-á a ordem pela 

qual foram apresentados no seminário Assembleia Líquida. 

Começando com Duarte Belo, podemos identificar a caminhada como um 

procedimento fundamental para a apreensão do território pelo fotógrafo. “O caminhante não 

mantém uma relação pendente com o território: está apegado à terra, na proximidade ou em 

contato com as coisas.”.85 ( Méaux, 2015, p.72) 

Esta empatia com a realidade percorrida é consentânea com o modo como Duarte 

Belo faz a captação das fotografias. O autor, neste seu projeto86, realizado para Memória 

Líquida, fez durante o seu percurso uma fotografia a cada 11 segundos. Esta utilização da 

fotografia como uma extensão do corpo e do seu movimento no espaço é claramente visível 

nas folhas de contacto do projeto [Fig.56]. 

Os autores de Vizinhança Líquida87 abordaram de forma muito diversa o tema das 

relações territoriais das questões da água e do espaço da Pasteleira. De alguma maneira, as 

suas propostas são decorrentes dos seus perfis autorais, explícitos nas respetivas 

biografias88. À semelhança da forma como estas biografias foram escritas, destacar-se-á o 

que difere nas propostas e não os que as une. 

Eduardo Sousa Ribeiro elaborou uma exploração do contexto espacial e social da 

Pasteleira no formato livro com o título Reservatório dos Sonhos Esquecidos. Aqui, como na  

 
85 Tradução livre. No original “ Le marcheur n’entretient pas avec le territoire une relation de surplomb: il est rattaché 
a la terre, dans la proximité ou le contact vaec les choses”. 
86 Ver o projeto na gravação da sessão Topografias Líquidas em anexo 8. 
87 Ver os projetos na gravação da sessão Vizinhança Líquida em anexo 8. 
88 Ver anexo 5. 
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FIG. 56 DUARTE BELO[ANTERIOR], FOLHA DE CONTACTO DO PROJETO PASTELEIRA, 2021. 
FIG. 57 EDUARDO SOUSA RIBEIRO[ANTERIOR], DUPLA PÁGINA DA PUBLICAÇÃO RESERVATÓRIO DOS SONHOS 

ESQUECIDOS, 2021.PUBLICAÇÃO. 
FIG. 58 FREDERICO MARTINHO [ANTERIOR], IMAGEM DO PORTEFÓLIO VIZINHANÇA LÍQUIDA, 2021. 
FIG. 59 MIDE PLÁCIDO [ANTERIOR],IMAGEM DA OBRA MULTIMEDIA LIVE, 2021.PERFORMANCE. 
FIG. 60 SUSANA PAIVA[ANTERIOR] ,IMAGEM DA PEÇA FROM THE MOMENT I COULD TALK I WAS ORDERED TO 
LISTEN, 2021.VIDEO. 
FIG. 61 FRANCISCO VARELA, STILL DO VÍDEO PASTELEIRA, ÁGUA E TUDO,2021. 
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publicação Memória Líquida, foi fundamental o papel da edição na conformação dos sentidos 

vários que se podem extrapolar da sua leitura.  

Veja-se o trabalho de transformação de textos jornalísticos em textos de sentido 

aberto próximos da poesia visual [Fig.57]. 

Frederico Martinho fez uma aproximação às características espaciais identitárias do 

contexto envolvente ao Parque Urbano da Pasteleira, através de uma fotografia de inquérito 

territorial89, na qual a arquitetura tem uma presença predominante [Fig.58]. A sua fotografia 

tem uma filiação clara à fotografia de arquitetura portuguesa praticada com câmara de 

grande formato (Paulo Catrica, Daniel Malhão e outros) 

Mide Plácido elaborou um projeto multimedia com o título Live [Fig.59], no qual os 

diferentes formatos do vídeo e da instalação se conjugam. O vídeo, também ele realizado a 

partir de uma instalação, conjuga-se com a filmagem de uma construção de grandes 

dimensões, que utiliza papel impresso com fotografias diarísticas de um quotidiano em 

tempos de pandemia. É, pode dizer-se, um trabalho de cariz fotográfico que expande as 

características objetuais em que o medium fotográfico normalmente se expressa. 

Susana Paiva em From the Moment I Could Talk I Was Ordered to Listen [Fig.60] 

propõe-nos uma reflexão quer sobre as questões geopolíticas da água quer uma subtil 

reflexão sobre a natureza da imagem fotográfica, através do trabalho videográfico de uma 

mesma matriz fotográfica. Aqui, o áudio é essencial na ancoragem da imagem em 

“movimento” às questões da Água, que de outra forma teria (a imagem) apenas um cariz 

abstrato. 

O projeto que apresentámos em Vizinhança Líquida foi o vídeo Pasteleira, Água e 

Tudo90. Destacamos, nesta sequência, a função do áudio na construção de uma narrativa 

paralela à das imagens [Fig.61], criando uma tensão constante entre estes dois registos. 

Falta referir os projetos agregados ao evento Workshop Líquido ou o laboratório de 

edição ao vivo que, através de uma Open Call lançada durante o evento, permitiu a agregação 

de mais 16 projetos aos 7 já realizados durante o workshop Between Archive and Publication: 

A liquid workshop (Visualising liquid archives), contabilizando um total de 23 projetos que 

foram editados e materializados nos três formatos - por secções, por folhas soltas e em  

 
89  Ver subcapítulo 2.1 Fotografia do território e arquitetura. 
90 Sobre esta peça videográfica ver o capítulo 3 O protocolo fotográfico e os seus espaços. 
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FIG. 62 PAULA ROUSH [ED.],[ANTERIORES E ATUAL]IMAGENS DA PUBLICAÇÃO LIQUID 

MEMORIES,2021,LONDON.MSDM PUBLICATIONS. 
  



 

104 

 

publicação agregada em forma de codex - da publicação realizada no âmbito do workshop 

[Fig.62]. 

São várias as aproximações ao tema da água e também vários os métodos de 

formalização dos projetos91. Correndo o risco de excessiva simplificação e de falta de rigor, 

poder-se-á afirmar que há projetos que se sustêm: em conceitos (quando a ideia do projeto 

é preponderante sobre o resultado); em elementos processuais (quando o processo é 

preponderante para o sentido do projeto); ou em registo de performances a projetos 

(quando é preponderante a criação de imagens singulares). 

Podemos, porventura, fazer um esforço de clarificação e tentar agrupar os 23 

projetos, produzidos no contexto deste workshop, em 9 categorias conforme a origem dos 

seus elementos de partida. São eles os projetos que utilizam: 

1. Somente as imagens dos arquivos recolhidos pela curadoria para a realização do 

workshop  Between Archive and Publication: 

- Paula Roush, com Liquid Team Sacred Geometry of Water Prints; 

- Miguel Marecos, com Deep Muds. 

2. Somente imagens dos projetos fotográficos realizados para o Workshop Líquido: 

- Betina Dal Molin Juglair, com Suspended Waters; 

- Ana Botelho, com GUSH; 

- Alice WR, com Emotional Solvente; 

- Manuela Matos Monteiro, com Infiltrations; 

- Mide Plácido, com State of Immersion. 

3. Imagens produzidas nos projetos fotográficos realizados no contexto de Memória 

Líquida e imagens dos arquivos de base do workshop: 

- Francisco Varela, com Watersamples & Jerrycans; 

- Joana Nascimento, com Rough Water; 

-Maria João Ferreira, com Capture. 

4. Imagens de projetos anteriores: 

- Eliane Velozo e Severino Laba, com Death Mud; 

 
91 Ver tabela de conteúdos da publicação no anexo 6. 
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- Renato Roque, com Cedrus Falsus Renati; 

-Susana Paiva, com Skin. 

5. Imagens de arquivos pessoais ou familiares: 

- João de Goes, com The Lake; 

-Inês R. Amado, com Connecting Waters; 

-Manuela Vaz, com Purifying the Water. 

6. Imagens realizadas a partir de outros projetos dos autores: 

- Eduardo Sousa Ribeiro, com A Call To Action; 

- Luís Carvalhal, com Watered Down ( from Apaisado); 

- Teresa Huertas, com Suspended Waters. Fluid Landscapes. 

7. Imagens resultantes de ficções autobiográficas e outras: 

- Carla Fragata, com Silver Sky; 

-  Natércia Caneira, com O dia em que eu morri. 

8. Ensaios: 

David Goldenberg, com Topology of Post Autonomy. 

9. Somente texto: 

- Raúl Simões Pinto, com Liquid Pool. 

Todos estes projetos poderiam ter sido categorizados com outros critérios ou até de 

forma mais justa; no entanto, entendeu-se que esta classificação seria a mais adequada para 

um processo como o do Workshop Líquido e, por extensão, para o processo do projeto 

artístico e curatorial Memória Líquida, porque ambos são um work-in-progress. 

  

 

4.3 Posturas curatoriais 
 

Iremos caracterizar o que foi a nossa posição curatorial neste projeto artístico 

Memória Líquida. A forma como nos posicionamos perante os autores e os projetos 

apresentados no evento Assembleia Líquida e na Exposição Trabalhos Líquidos e Jerricans 

foram diferentes. Por isso, faz sentido afirmar posturas no plural. 
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Uma vez que os formatos do projeto (explicitados no subcapítulo anterior) foram 

resultado da nossa curadoria, será relativamente a eles que concretizaremos as diversas 

posturas curatoriais92. 

As diferentes posturas curatoriais serão agregadas a categorias que emanam de duas 

matrizes teóricas: a da edição como curadoria  (explicitada em 1.2 A edição como curadoria), 

que se utilizará para caraterizar a posição curatorial face às publicações inseridas no projeto 

artístico Memória Liquida;  e as das categorias de Authoring, Habitus e Open Works, oriundas 

do texto de When Artists Curate de Alison Green (já citado em o 1.1 O artista como 

curador).Estas categorias aplicar-se-ão ao debate , ao evento , ao workshop e à exposição 

(apesar de Alison Green as utilizar para caracterizar a postura dos artistas curadores em 

exposições de contexto museológico) e serão transpostas para o contexto dos eventos de 

Memória Líquida, apesar de estes terem sido eventos on-line e expositivos não museológicos. 

A edição ou publishing da publicação Memória Líquida, ao partilhar a apropriação dos 

mesmos arquivos com outros eventos da pertença a um mesmo projeto artístico e ao 

partilhar com os projetos e publicações de Memória Líquida, tem (como já vimos em 1.2 A 

edição como curadoria) uma condição intertextual que conforma a edição como uma prática 

artística alternativa. 

Sendo, como já abordado em 1.2 A edição como curadoria, a edição um ato curatorial, 

poder-se-á afirmar que, no caso da publicação Memória Líquida, é clara esta condição, a da 

curadoria. No entanto, talvez possamos extrapolar para as restantes publicações 93 

 
92 No âmbito das diversas posturas curatoriais esteve a adoção dos critérios de seleção dos autores participantes nos 
diversos formatos do projeto. Foram eles: 
No debate foi óbvia a razão da escolha de Duarte Belo, por este ser um fotógrafo que usa a fotografia como 
instrumento de indagação do território, tendo isto tudo a ver com o objetivo inicial deste projeto Memória Líquida, 
ou seja, da procura das relações territoriais dos espaços em causa; 
A escolha dos quatro autores convidados para o evento obedeceu ao propósito de colocar em diálogo cinco projetos 
(incluindo o nosso) claramente destintos na metodologia e na natureza da abordagem ao tema da água e ao espaço da 
Pasteleira; 
A escolha dos cinco participantes iniciais do workshop obedeceu, igualmente, à procura da diversidade de perfis, à sua 
complementaridade de interesses e à sua capacidade de trabalharem em conjunto. A adição de mais 16 autores ao 
projeto editorial do workshop, pela open call lançada aquando da realização do Workshop Líquido, não teve nenhum 
critério formal na sua seleção, se bem que isso não foi impeditivo de uma participação qualificada; 
Na exposição Trabalhos Líquidos e Jerricans não fomos nós a selecionar os autores, mas antes fomos convidados a 
participar (conjuntamente com Maria João Ferreira) pela Joana Nascimento. A exposição foi realizada na galeria 
Cozinha da FBAUP no âmbito do 8º EPRAE, (Encounter on practices of research in arts education), que ocorreu a 
21/05/2021 na FBAUP. 
 
93 São elas, as três versões (por secções, por folhas soltas e em publicação agregada em forma de codex) da publicação 
realizada no âmbito do workshop Between Archive and Publication: A liquid workshop (Visualising liquid archives) 
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realizadas no âmbito do projeto curatorial Memória Líquida, a afirmação de estas terem sido 

objeto da nossa curadoria, na medida em que estão inseridas num projeto mais abrangente 

que a ela foi sujeito e, também, por todas partilharem de um mesmo campo 

multidimensional de experimentação, dado que em todas as publicações não há uma 

distinção clara entre imagens de arquivo e a restante imagética (como já se explanou em .1.2 

A edição como curadoria).Deste modo, compreende-se que nestes livros as fronteiras entre 

fontes, documentos, comentários e obras tendam a esboroar-se. 

As mencionadas publicações são todas subsumíveis na categoria de livros de artista, 

cuja definição se não fará, uma vez que a sua principal característica é a permanente 

redefinição. Até porque, como Ricardo Nicolau (2016) conclui na introdução de  Que sai-je? 

Livros e edições de artista - parafraseando o escritor Enrique Vila-Matas, que define como um 

intérprete sagaz da arte contemporânea - que “os trabalhos, as palavras, os livros de artista não 

convidam à lógica, mas (…) em arte, a confusão pode ser um facto verdadeiramente maravilhoso”. 

(p.20) 

Nas publicações  incluídas na ação curatorial Memória Líquida optou-se pelo formato 

impresso, porque “apesar dos constantes desenvolvimentos tecnológicos e culturais relativos aos 

formatos digitais, plataformas de produção e distribuição e publicação, os modos de produção 

associados ao livro de artista físico ainda florescem no ambiente de hoje”94 (Verity, 2012, p.101). 

E, de facto, entendeu-se naquela ação que a materialidade dos livros seria fundamental na 

concretização de um objeto que se predispusesse a múltiplas leituras, tantas quantas o seu 

manuseamento possibilita. A que acresce a circunstância da presença e da natureza da 

imagem física ser distinta da digital que, aquando da sua materialização, adquire um poder 

de comunicação e significação que de outro modo não teria. 

Poder-se-á enquadrar em Authoring a nossa postura perante o workshop Between 

Archive and Publication: A liquid workshop (Visualising liquid archives) e o seu epítome o 

Workshop Líquido. E, bem assim, perante a exposição Trabalhos líquidos e Jerricans, uma vez 

que em ambos os casos se coloca o problema da definição da autoria. Esta autoria pode ser 

individual? E cada um dos autores pode reclamar a sua autoria embora o trabalho seja 

 
denominada “Liquid Memories” e a publicação realizada por Eduardo Sousa Ribeiro “Reservatório dos sonhos 
esquecidos”. 

94 Tradução livre. No original “despite the ongoing technological and cultural developments towards digital formats, 
platforms of production, and distribuition and publication, the modes of production associated with the physical 
artist’s book still flourish in today’s environment”. 



 

108 

 

coletivo e permanentemente partilhado e apropriado por todos? Pode na exposição ser 

individualizado o que foi um planeamento coletivo?  

O questionamento da nossa autoria como artista curador e a sua diluição nestes dois 

eventos fazem parte do que Alison Green refere como” assumir uma posição crítica em relação 

à autoria é uma das características marcantes da curadoria por artistas “95(2018, p.121). Esta 

problematização das ideias tradicionais de criatividade e originalidade (Green, 2018) foram 

uma característica da nossa postura perante o workshop, no qual abdicamos da autoria dos 

arquivos pesquisados e fornecidos aos participantes e, por extensão, da originalidade do seu 

uso. Esta problematização foi igualmente característica da nossa posição em Trabalhos 

Líquidos e Jerricans ao termos optado por não ter uma posição de primazia sobre as outas 

duas autoras96, partilhando e realizando coletivamente a curadoria da exposição. 

Inserimos em Habitus a nossa postura no evento Vizinhança Líquida porque esta se 

enquadra na forma como Alison Green a caracteriza socorrendo-se de Bourdieu : “ é comum 

a prática da curadoria por artistas fazer parte do tecido de comunidades informais e se estender 

por diferentes contextos “97(2018, p.150). E prossegue Green, afirmando que a prática da 

curadoria por artista é caracterizada pela “compreensão do mundo da arte como uma rede de 

atividades cooperativas “ 98 (2018, p.150). Esta é, de facto, a característica essencial de 

Vizinhança Líquida, ou seja, a de ser uma comunidade informal de autores que, em 

combinações diferentes, já se reuniram em diversos contextos para realizar os seus eventos 

artísticos, praticando a arte em rede, onde todas as ações são parte de uma atividade 

cooperante.  

Foi assim que Vizinhança Líquida foi idealizada para o formato presencial99e assim se 

manteve, no essencial, no formato on-line, havendo uma alteração de contexto, mas não de 

orgânica interna. A que acresce a possibilidade desta comunidade de autores ser ativada em 

futuras formulações do projeto curatorial Memória Líquida. 

O debate Topografias Líquidas poder-se-á incluir em Open Works se o enquadrarmos 

no que Green refere citando Jack Burnham “agora estamos na transição de uma cultura 

 
95 Tradução livre. No original “ taking a critical position towards autorship is one of the signal features of curating by 
artists”. 
96 Maria João Ferreira e Joana Nascimento. 
97 Tradução livre, No original “ curating by artists as a practice is that it is part of the fabric of informal communities 
and streches across diferente contexts”.. 
98 Tradução livre. No original “understanding of the art world as a network of cooperative activity”.. 
99 Ver 4.1 Os formatos do projeto. 
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orientada a objetos para uma cultura orientada a sistemas. A mudança emana não das coisas, 

mas da maneira como as coisas são feitas “100(2018, p.187). E, igualmente, se as obras de arte e 

as exposições forem experiências abertas a novas leituras e forem ativamente interpretadas 

(Green, 2108). 

Efetivamente, no evento Topografias Líquidas o mais importante foi a forma como os 

sistemas discursivos expuseram e integraram os materiais fotográficos, tendo sido, 

igualmente, uma “exibição” temporalmente delimitada e única, na qual, pelo emprego de 

certos métodos discursivos, se convidou o público a uma interpretação ativa (veja-se a 

comunicação de Duarte Belo durante o evento).101 

 
 
 

Conclusão 

 
 Que modelo de projeto: Características generalizáveis 

Tal como foi enunciado na introdução desta dissertação, conseguiu-se neste trabalho 

atingir um modelo artístico e curatorial pelo seu exercício concreto, comprovando com os 

resultados e as metodologias empregues os enunciados de partida. Ou seja, criar um modelo 

que conceptualmente aliasse a prática artística com um exercício da curadoria e esta como 

um ato inserido no conjunto mais vasto de toda ação artística. Através da produção curatorial 

de eventos, processos ou “ocasiões”, que, convocando outros autores, permitisse ao artista 

-curador participante aferir o seu trabalho artístico no confronto com o de outros. Esta 

confrontação adquiriu particular relevância porque os pressupostos (curatoriais) iniciais 

foram idênticos para todos os projetos. Formaram, assim, com a conjugação de todos os 

trabalhos, um universo significativo de diversas abordagens e metodologias de trabalho 

sobre um mesmo assunto. Se bem que, no caso deste projeto, o tema fosse a intersecção 

entre território, fotografia e arquitetura da água e a água como tema e como medium. 

Noutras aplicações do modelo a temática poderá variar. 

Verificou-se que apesar de - ou talvez por isso - se centrar a problemática deste tema 

na relação entre um espaço concreto (a Mata da Pasteleira) e uma infraestrutura específica  

 
100 Tradução livre, No original “ we are now in a transition from an object-oriented to a systems-oriented culture. 
Here change emanates not from things but from the way things are done”. 
101 Aceder à gravação da sessão em anexo8. 
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(o sistema de abastecimento de água ao Porto), os trabalhos desenvolvidos alargaram o 

alcance local e particular do objeto de trabalho para outras dimensões, globais, politicas, 

metafisicas, pessoais, de identidade e processuais. Oferecendo sobre um mesmo enunciado 

inicial diversas abordagens artísticas e formalizações dos seus resultados. Poder-se-á com 

propriedade reafirmar o aforismo “que quanto mais locais somos mais global é o nosso 

alcance”. 

Cremos ter assim demonstrado que esta peculiar prática artística e curatorial, 

exercida por nós neste projeto, é um processo que permite, num procedimento colaborativo 

e agregador, iniciar a pesquisa sobre um tema específico e, através da sua orientação 

curatorial, atingir resultados artísticos, processuais e curatoriais inesperados. Recorrendo a 

outro aforismo ”o caminho faz-se caminhando”. 

Comprovou-se que é simultaneamente benéfico para a prática artística e curatorial 

este método de aliar o projeto artístico pessoal e coletivo ao processo  curatorial. 

Provou-se, igualmente, ser frutífera a posição curatorial entre pares ou entre artistas, 

onde o artista - curador, apesar de estabelecer enunciados (o tema do trabalho), respeita a 

idiossincrasia e liberdade artística dos seus colegas. 

O artista-curador ao assim não formatar os resultados artísticos dos restantes 

coautores, permite-se, num permanente work in progresso, ser surpreendido e reformular as 

ações curatoriais seguintes, tendo em conta os resultados das anteriores. Apesar de haver 

um plano curatorial de atividades previstas, estas são repensadas no decorrer do processo. 

Confirmou-se que a atividade formativa (que neste projeto foi a do workshop) é 

compatível e um instrumento eficaz na realização artística dos objetivos curatoriais. E que, 

de igual modo, a atividade editorial ou a elaboração de publicações é um instrumento 

profícuo de ação curatorial. 

Demonstrou-se que, ao disponibilizar os arquivos investigados aos restantes 

coautores, o corpo de trabalho conjunto adquiriu uma intertextualidade que reforçou a 

curadoria como atividade artística experimental. Esta ação de disponibilização dos arquivos 

reforçou, também, que a diluição de autorias entre o artista-curador e os restantes coautores 

(o que foi, igualmente, marcante na ação da formadora Paula Roush no workshop) é 

potenciadora de resultados mais aprofundados e paradoxalmente mais originais. 

Evidenciou-se que a reformulação de formatos presenciais de atividade curatorial em 

outros formatos de natureza digital pode ser encarada de forma exploratória e produzir, do 
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mesmo modo, interatividade entre os autores e o público, além de induzir sínteses originais 

nos modelos de exposição, comunicação e de trabalho colaborativo com o público. 

Todo o trabalho realizado à distância entre nós (artista-curador) e os restantes 

autores, utilizando plataformas digitais de comunicação, demonstrou não serem estas 

limitadoras, antes propiciadoras de possibilidades de colaboração entre artistas, de outra 

forma irrealizáveis. 

O desenvolvimento de trabalho artístico na relação com instituições (neste caso as 

empresas das Águas de Douro e Paiva, S.A. e Águas e Energia do Porto, EM) revelou-se 

indispensável no acesso ao objeto de trabalho e na abrangência do trabalho artístico que, 

assim, teve á sua disposição uma multitude de espaços geralmente vedados ao público. Foi, 

podemos afirmar, uma relação frutuosa e que demonstrou não ser inibidora da pertinência e 

originalidade do projeto artístico e fotográfico. 

Este trabalho Memória Líquida iniciou-se com o desejo de confirmar, com a realização 

concreta de um projeto, a possibilidade de coexistir no mesmo ator a condição de curador, 

autor e editor. Esta simultaneidade de papeis não só se revelou possível como potenciadora 

de resultados imprevistos. E, claramente, exponenciadora da natureza, âmbito e alcance do 

nosso trabalho (enquanto artista-curador) que, de outro modo, num exercício artístico mais 

solitário se teria confinado a resultados mais redutores. 

 

Considerações finais 

Esta dissertação escreveu-se com a consciência que a profundidade da sua reflexão 

teria beneficiado com um maior lapso temporal entre a realização do projeto e a sua 

teorização. 

Fica-se com a sensação de que esta reflexão teórica não traduziu toda a dimensão e 

riqueza do projeto Memória Líquida, nem que dele se inferiu todas as consequências artísticas 

e curatoriais.  

Faltou aprofundar algumas questões que poderiam ser pertinentes: 

Poder-se-ia ter aprofundado mais a reflexão sobre a água como tema e como medium 

e, também,  como mecanismo operativo no processo de conceção do objeto artístico; 

E, igualmente, explicitar com maior detalhe a articulação entre o projeto curatorial e 

o projeto fotográfico Memória Líquida; 
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 E, ainda, explicitar com maior profundidade como o projeto fotográfico Memória 

Líquida foi concebido relativamente ao material de arquivo recolhido. 

E, finalmente, discorrer sobre o paradoxo de como um tema aparentemente tão 

“rígido” como a infraestrutura e a arquitetura da água se relaciona com uma metodologia 

artística tão indeterminada como foi a do projeto fotográfico Memória Líquida , bem como 

de que forma a sua metodologia contribuiu para amplificar o caso de estudo. 

Poder-se-ia ter investigado a relação de Emílio Biel com o fotógrafo, impressor e 

editor Marques de Abreu e com os outros autores responsáveis pelas fotografias da 

publicação Contributos para a Higyene no Porto, pertencente ao arquivo da Águas e Energia 

do Porto, cujas imagens foram utilizadas profusamente por diversos coautores, 

nomeadamente por nós na publicação Memória Líquida. O que poderia ter estabelecido uma 

relação entre o arquivo e a paisagem técnica do projeto fotográfico Memória Líquida, 

explorada no subcapítulo 2.1 Fotografia do território e arquitetura. 

Fica para futuras investigações a intuição, não confirmada, de que existirá uma 

correspondência entre a infraestrutura técnica e a infraestrutura artística na perspetiva dos 

estudos infraestruturais. 
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anexo 1 
Portefólio projeto fotográfico Memória Líquida.  
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anexo 2 
Artigo The Expanded Parctice of the Artist’s Book: Immersion in The Artist’s Museum, Francisco Varela, 
2020.  
 

Submissão, sujeita a peer review,  na Conferencia Internacional: CONNECTIONS: EXPLORING HERITAGE, 
ARCHITECTURE, CITIES, ART, MEDIA,2(9-30 June 2020 Amps University of Kent)  

[Transcrição integral de documento original com 20 páginas, tradução de Paula Roush] 
 

THE EXPANDED PRACTICE OF THE ARTIST’S BOOK: IMMERSION IN THE ARTIST’S MUSEUM 

 

Francisco Varela 

 

paula roush’s artistic practice presents itself as a unique case study of a live–work method and it is the aim of 
this essay to analyse, contextualize and query the principles that guide this method.1 It is an artistic and 
experiential practice that performs a reinterpretation of the city through collection, research and display of 
materials a well as an idiosyncratic practice of space making. 

In doing so, it formulates alternative urban narratives, combining elements of personal biography and urban 
storytelling. This is achieved through an immersive practice that results in artefacts and books the artist 
creates and in the musealisation of the architectural spaces she occupies. 

First section of the essay explores the “expanded” characteristics of the artist’s book, probing whether this 
notion is extensible to the activity of space production practiced in her house–studio–gallery, an activity 
which is unique to and inseparable from her live-work method. These artistic methodologies are clarified 
within an interdisciplinary framework that includes the concepts of “autoethnography,” “space–time 
sequence” and “contemporaneity.” Second section explores the notion of “dispositif,” with the intention to 
reveal the multiple structuring elements of a live–work practice here called “immersive.” Third section 
analyses the “museographic” process inherent to paula’s space, a practice associated to the house–studio–
gallery. This live–work–curation method is identified in relation to various museological frameworks that are 
exercised in that space. 

1 This is an abridged version of three separate essays submitted in partial fulfilment of the requirements for 
the Degree of Master of Museological and Curatorial Studies (Mestrado em Estudos Museológicos e 
Curadoriais), Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, January 8, 2020 

  

THE EXPANDED PRACTICE OF THE ARTIST’S BOOK 

 

In this text I reflect on paula’s artistic practice. It is a photographic practice and takes place in different 
formats (or mediums), including installation and publishing. For the past five years, paula has been developing 
this practice in spaces that are simultaneously home, studio and gallery. It is pertinent to 
reflect on this live–work method as it is a singular artistic activity, articulated in a unique way with the making 
of artist’s books (which interests me particularly,since I am also a “maker” of artist’s books). My intention with 
this reflection is to contribute to an understanding of the unique characteristics of the artist ‘s book practice. I 
am interested in the ways paula’s artwork is in its totality anchored in an expanded practice of the artist’s 
book. 
 
These are my initial questions: 

Is it possible that the installations (artistic modalities / types of work) produced in these spaces are also 
books? 
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How does the spatialisation of the book’s components expand its nature and character to the point where it 
can no longer be considered a book? 

Is this combination of “artistic” and “domestic artefacts”, and their ongoing temporal and narrative 
reconfiguration, related to the typology of the book (in whatever form we understand it)? 

Or do these hybrid artefacts become other “things,” autonomous from a notion of the book? 

Is all of this activity informed/supported in its modus operandi by the making of books? 

Is the totality of this live/work space a book, i.e., a great “sandwich of materials,” as Dieter Roth defined the 
artist’s book? 

Is the “immersive” practice itself articulated with the methodologies of creation, reading and transgression of 
the “expanded” book? 

This reflection is based on two works of different nature and production process, related to the period in 
which I experienced them and conversations I had with paula during my visit to her space,2 in Woolwich, 
South–East London. These works are Blackchapel and Untitled (working title), two “sandwiches of materials” 
installed throughout the building. I investigate whether it is possible to apply the notion of “expanded field” to 
these works, and relate this to the condition of “contemporaneity.” Finally, I discuss whether collections and 
books share the same condition. 

2 I was in residence at msdm house-studio-gallery November 21–24, 2019. 

  

Autoethnography 

The field of creation and publication of artists’ books has a past that begins with the artistic vanguards in the 
early 20th century and had its resurgence and theoretical reformulation from the 1960s onwards.3 In recent 
years, the artist ‘s book has been, for some, the chosen vehicle for expression and exhibition of their work, 
becoming itself an alternative to the institutional art gallery.  Furthermore, it is almost impossible to assign 
definite boundaries and characteristics to what is considered an artist’s book; it is rather in the questioning of 
its limits that emerges an expanded practice that is at the edge (or beyond) its definition as book.4 

Instead of an activity exclusively focused on the making of artist’s books, paula’s main concern is the 
immersion in the places where she lives and sources her materials from. These materials are investigated in 
their context, history, provenance and relationship to the community. As well in relation to the tripartite use 
she makes of the space, where living space is indistinguishable from studio and exhibition spaces. 

This practice and its ethnographic research methodology assume the characteristics of an autoethnography, 
similar to that outlined by Tony E. Adams, Carolyn Ellis and Stacy Holmes Jones: 

Autoethnography is a research method that uses personal experience (“auto”) to describe and interpret 
(“graphy”) cultural texts, experiences, beliefs, and practices (“ethno”). Autoethnographers believe that 
personal experience is infused with political/cultural norms and expectations, and they engage in rigorous self 
reflection—typically referred to as “reflexivity”—in order to identify and interrogate the intersections between 
the self and social life.5 

Although the methods of this immersion process vary according to the location of paula’s house–studio–
gallery, there is always a simultaneous redefinition of her identity. The artefacts created as a result of this 
process—installations and objects—are transient and exist in a state of permanent mutability. Books are 
created before, during and after the making of these installations, sometimes with the materials used in them 
and sometimes also integrated into them. 

3 See Johanna Drucker, The Century of Artists Book (Michigan: Granary Books, 1995).. 
4 As debated, for example, in Leszek Brogowski and Anne Moeglin-Delcroix and Aurelie Noury (Eds), Le livre 
D’Artiste: Quels Projets Pour L’Art. Actes Du Colloque (Rennes: Incertain Sens, 2013). 
5 Tony E. Adams, Carolyn Ellis and Stacy Holmes Jones, Autoethnography, In The International Encyclopedia 
of Communication Research Methods, (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017), 1-11. 
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About paula roush 

To begin with, we shall use paula’s own comments on her approach to clarify her live / work process: 

The visual interpretation of space production, from everyday spatial practice to contested spatiality, has been 
a consistent pursuit of my practice. Over the last five years, the focus has been the artist’s house– studio–
gallery, a space defined by its triple purpose of living, creating and curating. Since 2015, I have occupied four 
different live–work 

self-contained units, all interim spaces located in South–East areas of London. I transformed them into 
temporary house–studio–galleries and my photographic practice became an enquiry focused on its intimate 
spaces and outdoors context, an expanded container for domestic life, artistic production and exhibition–
making. 

These interim spaces, being first and foremost archaeological sites of the contemporary past, provide 
opportunities to explore a variety of methodologies for photographic practice, including psychogeography 
and autoethnography. How to represent the psychic experience of architecture and urban space? Trace the 
buildings’ past histories, personal and social narratives contained within their walls, memories of industrial 
labour, materials and services? Document my presence and involvement in the transition into cultural 
economies? 

My research project into photobook publishing has developed in parallel, each bookwork mirroring this 
probing into the psychic nature of architecture and the poetics of lived space, both interiors and urbanscape. 
The reading experience is, in each case, an interplay between the architecture of the building and the visual 
structure of the book.6 

paula introduces herself as photographer and founder of msdm,7 a house–studio– gallery for photographic 
practice. In her works she interweaves her own photography with orphan photographs, found objects and 
media–archival research to draw links between experiences of contemplative photography and synchronicity 
in everyday life. The presentation formats include: installation, art publishing, performative installation and 
curatorial projects. She is a lecturer in art photography and photobook publishing in the School of Arts and 
Creative Industries at the London South Bank University. Her photobooks include Nothing to Undo, Bus-
Spotting+A Story, Super-Private and Queer Paper Gardens. They are in public collections, including Victoria & 
Albert Museum’s National Art Library, London and Metropolitan Museum of Art (MET), New York. They’ve 
also been recognised by Kassel and Arles photobook awards and Sheffield International Artists’ Books 
Award.8 

6 See paula roush, house–studio–gallery https://www.msdm.org.uk/house-studio-gallery/ (accessed January 
8, 2020). 
7 msdm is the acronym for: mobile strategies of display & mediation, see msdm.org.uk/about (accessed 
January 8, 2020). 
8 Ibid 
  

To be a property caretaker 

It is fundamental for the realisation of paula’s life and work, the possibility of occupying large buildings. These 
are interim spaces available for a limited period of time, and for a hybrid use that combines live–work spaces 
with exhibition spaces. Their spatial typologies are interchangeable and due to their scale, even after adding 
furniture and artwork, they appear empty. This results in the spatial juxtaposition—in a state of permanent 
mutability—of artefacts related to a triple interconnected experience of: location, recombinant structure of 
new juxtapositions, lending into itself into new “final” objects. This process reflects the permanent 
reformulation of her personal identity that takes place through the constant and inseparable flow of life and 
work. 

This modus operandi is only possible due to paula’s condition of property caretaker, that is, her ability to 
occupy real estate properties that are in a transitional period when they are no longer in use and awaiting 
their reintegration into the real estate market or possible architectural intervention. 

The expanded field of contemporaneity 
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In order to define what we mean by an expanded practice and, by analogy, what can be an expanded book, I 
use the reflection that Delfim Sardo articulates around Rosalind Krauss’s concept of sculpture in the expanded 
field:of sculpture in the  20th century consists of a permanent reworking of the absence, of a body that is no 
longer there—because it is elsewhere, because it has been metamorphosed, because there is only a hint left 
of it. In that process, sculpture is expanded; it is expanded so much that it ceases to be itself to become the 
most difficult artistic genre to define, the most difficult to circumscribe...9 

We can extrapolate this condition of the metamorphosed object to the artist’s book, only a hint left behind, 
replacing a body no longer there. 

Let’s take the example of Blackchapel project. It is a book that incorporates and works through paula’s 
personal feelings in relation to the space she occupied in Whitechapel from 2015 to 2017. It is a 
psychogeographic investigation of East London, with literary references to the occult mythology 

of Whitechapel including photographic evidence related to Jack the Ripper’s Whitechapel crimes. And it is as 
well, in my opinion, a projection of her own anxieties regarding the immense deserted space of the building 
she occupied. Psychogeographic research is complemented with further documentation connected with the 
planning application for the site and related panoramic vistas of London, sourced from arquitectural codes of 
practice. This bookwork is not officially published yet and is still undergoing a reformulation, where different 
narrative voices are tried out. There is an edition narrated from a personal point of view, in which paula puts 
herself in the role of the photographer, tracing her experience, including moving into the building and 
discovering the occult sources; and there is another edition told from an investigative perspective, unfolding 
in a third person, where her role is that of an editor that organises and sequences the material “reaching her 
hands.” 

All the materials mobilised in this project—her own photographs, artefacts sourced from the building site, 
literary research and archival material— were used in the exhibition “Evidencing The East End,” first installed 
in the Stepney Way warehouse, Whitechapel, in 2016,10  inaugurating the spatial model of the house–studio–
gallery. This material has been reconfigured 

in the current space in Woolwich, being distributed in several “clusters” or “constellations,” together with 
other elements of different provenance, some in the state of “sandwiches.” 

I can see in this constant reworking and multiple reconfiguring of materials the metamorphosis that Delfim 
Sardo identifies in the field of expanded sculpture, made visible in the ongoing corporeal mutation of the 
book, becoming thus an expanded practice of the book. 

I can also find in this work process, the mutability that allows it to exist beyond a specific time frame. The 
contamination that results from the aggregation of materials from different sources and contexts (which 
constitute the “sandwiches of materials”, the installations, the agglomerations and the books) fits in the 
contemporary condition that Nuno Crespo describes as follows: 

Creative and exhibition practices are characterised, according to Bishop, by the effort to trace the 
physiognomy of the present. This physiognomy is temporal and is characterized by an anachronistic dynamic, 
that is, the artistic present is a place of contamination that develops in a non–chronological horizon 
containing the possibility of making multiple crossings, syntheses, collages and junctions. That is why Didi–
Huberman, when trying to think art history, proposes an atemporal methodology and, following Warburg, 
pathological, looking for logics of influences and contaminations and not affiliations or chronologies.11 

We can also infer that the live–work method used by paula (which I call “immersive”) is similar to the process 
she uses to make books and the subsequent objects that derive from them, whether constellations of 
materials or sandwiches. This is Crespo’s “anachronistic condition” where “the artistic present is a place of 
contamination,” and the visual structure of the work organised according to a logic that is not chronological, 
but follows other logics. This “immersion” process, and the processes of book construction– deconstruction 
share the same method. In other words, life and work are “constructed” in a similar way. 

9 Delfim Sardo, “O Enorme Campo Do Que Não Tem Nome,” in O Exercício Experimental da Liberdade 
(Lisboa: Orfeu Negro, 2017), 140. 
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10 paula roush and Julie Cook, Evidencing The East End, Two photobookworks photographed at 85 Stepney 
Way Warehouse, Whitechapel London presented as a double site- specific installation, May 2016, 
https://www.msdm.org.uk/evidencing-east-end/ [Accessed January 8, 2020). 
11 Nuno Crespo, “Ser pontual num encontro que só pode falhar. Notas sobre a contemporaneidade do 
artista,” In P. Hussak (Ed.), Poiésis, Arte contemporânea: anacronismo e pós-conceitualismo (Florianopolis: 
Editora Federal Fluminense, 2016), 26-27. 
 

Collections and books 

The issue of the similarity between collections and books is a fundamental one to clarify whether the totality 
of paula’s practice is guided by the making of a book. We can infer this from an extract of paula’s writing (in 
this essay) where she states that, “The reading experience is, in each case, an interplay between the 
architecture of the building and the visual structure of the book.”12 What we need to know is whether, as 
paula tells us, the experience of “reading” the entire house–studio–gallery and the different “constellations” 
of materials installed inside it, is similar to the reading of a book and, therefore, the occupation of the building 
has a visual structure similar to that of a book. To clarify this hypothesis, we use the essay “Books as 
Collections: Dieter Roth’s Artists’ Books as Case in Point” by Barbara Bader,13 identifying the “constellations” 
of materials existing in the building, either as collections or as books, be they books in the strict sense, be they 
“sandwiches” or mere agglomerations of materials. 

Barbara Bader tells us in her essay that books and collections share more than an affinity in their constitution. 
A collection is understood as a unit of objects agglomerated systematically and kept in a particular space, 
whether a box, an office, a room or even an entire building (note taken). She adds that a book consists of a 
number of pages aggregated within a cover, which together form a conceptual unit. 

It appears that there is not a total identification between collection and book. However, as Bader points out, 
by cognitively isolating or objectifying information from the outside world, both books and collections have 
the ability to contextualize their content. On the notion of “another space” or “heterotopia,” Bader quoting 
Foucault, describes them as “places…outside of all places,” and concurs with Kate Linker that artists’ books 
provide “an alternative space.”14 

We can find in paula’s “sandwiches of materials,” that most elements come from a photographic matrix, 
albeit with different materialities and typologies, including typographic stencils, photographic posters or 
prints of images from publications and even paula’s own photographs printed in large format. Those works 
share the condition referred by Barbara Bader, of being “another space” that objectifies information and that 
contains, in all its elements, a common characteristic: its photographic provenance. 

But the definitive combination of these two “states”—collections and books— that includes materials as 
works in progress and materials as works of art being exhibited, is clarified with Bader’s invocation of Ulises 
Carrión’s 1978 essay The New Art of Making Books, where the commonality between books and collections is 
attributed to 

their temporal or spatiotemporal dimension. By defining the pages of a book as “a sequence of spaces,” he 
calls attention to the fact that the act of reading and of turning the pages demands time and, consequently, 
that the book must be perceived as a “space–time sequence.” As we know from experience, moving through 
time and space —literally or metaphorically—is fundamental to any collection,be it in a gallery or museum, or 
the more intimate context of a collection of stamps or coins. Both the curator and the book designer have a 
wide range of strategies to slow down or speed up the narrative, and consequently to influence the beholder’s 
movements and spatiotemporal experiences.15 

In other words, the “sandwiches of materials,” be they installations, agglomerations or books, when inserted 
in the space of the house–studio– gallery, they all share this condition of being part of a space–time sequence 
and share with the building a narrative structure. And this, we conclude, provides an experience similar to the 
reading of a book. 

12 see msdm.org.uk/house-studio-gallery, ibid. 
13 Barbara Bader, “Book as Collections: Dieter Roth’s Artists’ Books as Case in Point,” in 
Journal of the Oxford University History Society, n.3 (2005), 1-18. 
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14 Michel Foucault, “Des espace autres,” Architecture/Movement/Continuite, no. 5 (1984 (original paper 
presented in 1967, authorised for publication fourteen years later), and Kate Linker, “The Artists’ Book as an 
Alternative Space,” Studio International 195, no. 990 (1980), pp 75-79. 
 

 

THE ART OF IMMERSION: COLLECTION, RESEARCH, DISPLAY 

 

Considering the experience of “reading” the whole house–studio–gallery (and the “constellations” of 
materials installed within) is similar to reading a book, what we aim to investigate in this chapter is whether 
the occupation of the building–and the totality of paula’s method that we call “immersive”–has a visual 
structure similar to a book. 

In this regard, it is adequate to ask the following questions: 

Can paula’s entire life and work process be incorporated into one single method? 

Is all her activity and artistic production guided by the same principles? Can we find the principles that guide 
her practice? 

Could her method of living and working be analysed within the theoretical framework developed by Rancière? 

Can we, within this analysis, identify the paradigmatic processes behind its functioning? 

 

15 Ulises Carrion, “The New Art of Making Books,” in Quant aux livres/On Books, ed. Juan 

J. Agius (Geneva: Héros-Limite, 1997), p. 129. 

 

Immersion 

As we’ve seen before, paula’s main concern is her immersion in the places where she lives and sources 
materials from. These materials are investigated in their context, history, provenance and relationship to the 
community. As well in relationship to the tripartite use she makes of the site, where living space is 
indistinguishable from studio and exhibition spaces. 

This practice assumes the characteristics of an autoethnography, and although the methods of this 
immersion process vary according to the location, there is always a simultaneous redefinition of her identity. 
The artefacts created as a result of this process— installations and objects—are transient, existing in a state of 
permanent mutability. 

Mutability is transparent in paula’s spaces because there is no distinction between private and public space, 
since there is no clear separation between spaces dedicated to daily life and exhibition spaces. Likewise, there 
is no separation between studio space and exhibition space (as we have already mentioned), therefore it is not 
clearly distinguishable which materials are in a state of “raw materials” or in a state of “completed works.” 

Add to this the constant recombination of the exhibited artefacts, whose materials are permanently moved 
between “collections” (agglomerations of materials or “sandwiches of materials” and personal files) and 
books, and vice versa. 

The analysis of paula’s live / work context that I presented previously as “immersion,” as well as her guiding 
principles will now be queried at the light of the theoretical framework assembled by Jacques Rancière in two 
of his books The Future of the Image16 and The Emancipated Spectator,17 as well as the “Glossary of 
Technical Terms” written by Gabriel Rockhill, published as an appendix to The Politics of Aesthetics- The 
Distribution of the Sensible.18 
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I will use the work titled Blackchapel as my case study to illustrate the process of immersion I previously 
analysed in a more general way. Using the concept of “immersion” and this particular example as starting 
points, I will highlight three key operations of this method—collection, research and display of materials— and 
investigate whether the notion of “dispositif” advanced by Rancière is suitable to describe these operations 
and paula’s artistic processes. 

16 Jacques Ranciere, The future of the Image, (London: Verso, 2007). 
17 Jacques Ranciere, The emancipated spectator , ( London: Verso, 2009). 
18 Gabriel Rockhill, “Appendix I: Glossary of Technical Terms,” In Jacques Ranciere,The Politics of Aesthetics- 
The Distribution of the Sensible, (London and New York: Bloomsbury Academic, 2013) , 83 -98 
 

 

Dispositifs 

 

I propose to analyze here whether paula’s method of immersion and its key operations—identified as i) 
collection ii) research, and iii) display of materials— may be equated with “dispositifs,” in the sense that 
Rancière gives them. That is, are these operating processes the same as “dispositifs”? 

Perhaps we can equate those three operations—collection, research and display of materials—to the 
articulation that Rancière, in the words of Rockhill,19 makes between three things: ways of doing, their 
respective forms of visibility, and ways of conceptualising both. Following this approach, we will try to equate 
the three operations of “immersion” to what Rancière calls “a regime of art.” 

A medium is not a ‘proper’ means or material. It is a surface of conversion: a surface of equivalence between 
the different arts’ ways of making; a conceptual space of articulation between these ways of making and 
forms of visibility and intelligibility determining the way in which they can be viewed and conceived.20 

It is noted that Rancière attributes an operational sense to “ways of doing” when delimiting the medium’s 
field of attraction, he refers to it as a surface of conversion or equivalence between the ways of doing (which 
we can designate as operations) and the different arts. Rancière articulates these with the forms of visibility 
(which I identify with “display”), this articulation being determinant 

to the way different arts can be seen and thought (which I identify with “research”). 

We identify, thus, the three key operations of the immersive process with the operations that Rancière lists in 
his definition of medium. But are these operations identifiable with “dispositifs”? Let us quote Rancière again: 

The point is not to counter-pose reality to its appearances. It is to construct different realities, different forms 
of common sense— that is to say, different spatiotemporal systems, different communities of words and 
things, form and meanings.21 

A dispositif is, after all, a “community” of linguistic elements that are objectual, formal and induce ways to 
perceive, to be affected by and attribute meaning. It seems to me that “dispositifs” are mechanisms that 
through operations (ways of doing) conceptualise and make visible “new communities” or new spaces “of 
words and things, shapes and meanings.” In other words, they create new circumstances for the elements and 
their meanings, which are, after all, what the key operations (“collection,” “research” and “display”) of paula’s 
operating method (“immersion”) do. 

19 Gabriel Rockhill, “Regimes of art (Les Régimes de l’art), Appendix I: Glossary of Technical Terms,” in 
Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics- The Distribution of the Sensible (London and New York: 
Bloomsbury Academic, 2013), 95. 
20 Jacques Rancière, The future of the Image, (London: Verso, 2007), 75. 
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Dispositif I: Collection 

 

Upon her arrival in Whitechapel, paula notes that “I started to realise that there were structural elements of 
the Whitechapel experience, which were elements of alienation in relation to space.”22  paula’s perception of 
the space to which she moved (both the building and its context) provided her, as we have already seen, with 
an opportunity to work through “her own emotions related to the space,” which began with the collection of 
materials from her surrounding environment (of the most varied typology). These were installed on site, 
operating a rearrangement of her immediate context of life and artistic work, with new materials and in an 
interdependent form (as previously mentioned), a rearrangement of her personal identity data, developing a 
process similar to that expressed by Rancière: 

The labour of art thus involves playing on the ambiguity of resemblances and the instability of dissemblances, 
bringing about a local reorganisation, a singular rearrangement of circulating images. In a sense the 
construction of such devices assigns art the task that once felI to the “critique of images.” 23 

For paula, these operations are, however, less “modest,” more “radical” and “demystifying” than Rancière 
indicates as being characteristic of artists who do a “critique of images,” since according to him artists tend 
“to dedicate their operations to more modest tasks.”24 In fact, for paula there is a recombination of materials 
according to affinities (dynamic or changeable) that she finds (in a permanent work in progress), endowing 
the new agglomerations (sandwiches, clusters or constellations) with a more radical symbolic charge, I would 
say, than that Rancière attributes to artists’ actions. 

21 Jacques Rancière, The emancipated spectator, (London: Verso, 2009), 102. 
22 face-to-face conversation with paula roush (msdm house-studio-gallery, London), November 23, 2019 
23 Rancière, The future of the Image, 24. 
24 Rancière, The future of the Image, 24. 
 
  

Dispositif II: Research 

 

The work of research and (re)signification of materials mobilised in Blackchapel– photographs and artefacts 
constructed from contextual survey and archival research– constitute, as we have already seen, a process of 
“contamination” that has an “anachronistic dynamic.” Thus, the structuring logic of this dispositif (the 
investigation) is not, as we have already seen, necessarily chronological, but of a different order, as is the case 
for example with the combination, in Blackchapel, of the psychogeographic survey of the area with the 
planning application for the site, a reality that paula translates by saying: “I thought of articulating a discourse 
on the occult of Whitechapel, of which there is an extensive bibliography, with the psychogeography of East 
London and a photographic investigation of everyday urban space.”25 

As we can see, there is no intention here of the literal and chronological transcription of a report, but rather, it 
is a work on the fissure of the representational “disposif” that Rancière points out: 

Thus, the problem does not concern the moral or political validity of the message transmitted by the 
representational dispositif. It does concern the dispositif itself. Its fissure shows that the effectiveness of art is 
not to transmit messages, provide models or decipher representations.26 

That is, it is about finding other structuring logics that result from the rearrangement of the materials 
mobilised, researched and constructed. A process that Rancière formulates as follows: 

It consists first of all of the dispositions of the bodies, it consists of the cut-out of spaces and singular times 
that define ways of being together or separately, facing or in the middle of, inside or outside, in proximity or 
at a distance.27 

And this is because in the action of this dispositif there is no linearity between cause and effect. As Rancière 
explains, there is no sensible continuity between, on the one hand, the production of images, gestures or 
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words, and, on the other, the perception of a situation that compromises the spectators’ thoughts, feelings 
and actions.”28 

 

Dispositif III: display 

 

The “display” - or what appears to us as “complete works” - is not, as I have already pointed out, a final state. 
See what paula says about Blackchapel’s “display”: “It is on several tables because now I’m trying to resolve it 
as an installation.”29 Its condition is recombinat, always transitory, and can, in a circular process, return to the 
condition of “raw materials.” Because, as already explained, collections (“sandwiches,” installations and 
agglomerations) and books— what constitutes the “display”—share with the building this condition of being a 
space–time sequence, and a narrative structure. The movement of transformation of the “display” is inherent 
to the construction of narratives: of objects, space and the entire process of immersion. 

We can identify in this narrative “disposif” of “display” an “aesthetic efficacy” that, being grounded in its 
unpredictable mutability, challenges any fixed relationship between creative production and a “determined 
effect on a specific audience.”30 Since, as this is the case, “a critical art is an art that knows that its political 
effect happens through an aesthetic distance.”31 

25 face-to-face conversation with paula 
26 Jacques Rancière, O Espectador emancipado, (Lisboa: Orfeu Negro, 2010), 83 . Translation by the author. 
27 Ibid, 83. 
28 Ibid, 82. 
 

 

MUSEOGRAPHY OF THE ARTIST’S STUDIO: THE ARTIST’S MUSEUM 

 

This chapter analyses whether the term “museography” is applicable to paula’s practice, and what are the 
precise contours of this “museography” in the activity that paula exercises in her live, work and exhibiting 
spaces, which she calls house–studio–galleries. 

This investigation into the musealisation of paula’s studio started in the two previous chapters with the 
notions of spatio–temporal sequencing in the space of the building, and paula’s live–work method, a triple 
“dispositif” which 

I designated as “immersion.” It is furthered in this chapter in relation to the concept of museography and 
Kettle’s Yard House–Museum, a museum model I investigate in reference to paula’s house–studio–gallery; 
and, finally, with the applicability of the notion of Artist’s Museum to her space. 

 

Museography 

 

I am interested in understanding the extent to which paula’s spatial activity comprises a “museographic 
program” and whether paula, like a muséographe, executes it as André Desvallées and François Mairesse 
define it: 

 

More generally, what we call the “museographic program” encompasses the definition of the contents of the 
exhibition and its imperatives, as well as the set of functional relationships between the exhibition spaces and 
the other spaces of the museum. This definition does not imply that museography is limited to the visible 
aspects of the museum. The muséographe, as a museum professional, takes into account the requirements of 
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the scientific and management program of the collections, and seeks an adequate presentation of the objects 
selected by the conservator. S/he knows the methods of conservation or inventory of the museum objects. 
S/he elaborates a scenography based on the contents, proposes a discursive construction that includes 
complementary mediations that can help understanding, in addition to being concerned with the demands of 
audiences, mobilizing communication techniques adapted to the good reception of messages.32 

This possibility of artists being able to constitute their studios into museographic spaces is of particular 
relevance for its potentials benefits. Artists may dispense with the institutional art circuit, escaping all 
associated premises and conditions: need for validation, subjection to the mercantilist logic of the art market, 
exposure to institutional criticism, acceptance of “suggestions” from gallery owners and curators and, finally, 
loss of control over the conditions of production and exhibition of their work. Short–circuiting all these 
conditions, by museographing their studios, artists are thus giving their work the institutional (museal) status, 
transforming their production into musealia, that is, in a “museum object” that integrates the museological 
field.33 

The artists’ total control over the way their work is exhibited, communicated and preserved—three activities 
that are part of the museographic process—offers original formats and not standardized approaches, 
perfectly adjusted to artists’ life style, work and identity. 

Devallées and Mairesse write: “According to common sense, museography designates the becoming of a 
museum or, more generally, the transformation of a life centre, which can be a centre of human activity or a 
natural site, into some kind of museum.”34 

This is the first issue we face in applying the term “museography” to paula’s exhibition practice, since her 
spaces are not museums nor are they expected to be. It is also a question of whether paula’s live–work–
exhibition process fulfils all the characteristics of the museographic process, as stated by Teresa Azevedo: 

As a scientific process, museography “necessarily comprises the set of museum activities: a work of 
preservation (selection, acquisition, management, conservation), research (and therefore cataloguing) and 
communication (through exhibition, publications, etc.).35 

Can we identify in paula’s activity the work of preservation, research and communication inherent to the 
museographic activity and, if so, in what way do these specific forms function in paula’s artistic practice? 

Let us highlight the consequences that the museographic process creates in relation to the objects subject to 
it. Let’s consider what Teresa Azevedo writes on this matter: 

In fact, any museographic process necessarily implies a change in the status of the museographed object. 
According to the definition proposed by ICOM as one of the key concepts of museology, museography 
designates “becoming a museum or, more generally, the transformation of a life centre, which can be a centre 
of human activity or a natural site, in some type of museum,” characterized by the “extraction, physical and 
conceptual, of something from its natural or cultural environment of origin ... transforming it ... into a 
‘museum object’.” However, museography does not only simply imply “transferring an object to the physical 
limits of a museum ...”, it also takes place when, through a “change of context and selection process, the 
“thesaurisation” and presentation operate a change in the status of the object.36 

Do objects change status within the house–studio–gallery? Is there a change in context? Does the physical 
and conceptual exclusion of the objects from their origins, transform them into “museum objects”? 

The museographic process of artists’ studios, is considered by some an anomalous process, as suggested by 
Azevedo: 

Although the museography of artists’ studios is one of the most obvious types of integration of the studio into 
the museum, it is far from being a simple and consensual practice. In fact, it raises many questions about the 
status, role and effective utility of the studio in the museological context (Vincent, 2011); there are several 
approaches proposed and / or critiqued in the theoretical reflection on this practice, which in turn contributes 
to the richness of the discussion on the topic. Barbara Dawson, for example, says that any project of 
musealisation of artists’ studios tends to reveal the greatest difficulties inherent in their own realisation, 
which are mainly related to the way in which a private space can be transformed into a public exhibition 
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space: “The studio is a personal artist’s enclave where raw materials, instead of complete works, dominate. 
How can this be presented?” (Cappock, 2005). Daniel 

F. Herrmann, in turn, is sceptical about the definitive transposition of an artist’s studio to a museum, even 
referring that this process is an anomaly.37 

In fact, paula’s spaces reflect the problematic of transforming a private space into a public space, since in her 
case there is no clear separation between spaces dedicated to daily life and exhibition spaces, and neither is 
there a separation between studio space and exhibition space, so it is not clear which materials are “raw 
materials” or form “complete works.” Add to this the constant recombination of exhibited artefacts, whose 
materials are constantly moved around between “collections” [agglomerations of materials or “sandwiches of 
materials,” personal archives (classified by place and date)] and books, and vice versa. 

29 face-to-face conversation with paula 
30 Rancière, O Espectador emancipado, 88. Translation by the author. 
31 Ibid, 122. 
32 André Desvallées and François Mairesse (Eds), Conceitos-chave de Museologia, (São Paulo: ICOM, 2013), 
60. Translation by the author. 
33 Desvallées and Mairesse, Conceitos-chave de Museologia. 
34 Ibid. 
35 Teresa Azevedo, Do ateliê para o museu. Interseções e articulações entre o espaço de criação e o espaço de 
exposição, Dissertação de doutoramento, (Faculdade de Letras, Universidade do Porto: Porto, 2018), 56-58. 
Translation by the author. 
36 Ibid, 127. 
 

Kettle’s Yard 

 

Kettle’s Yard is a house-museum, and in 2018 it was the object of an architectural intervention that, whilst 
preserving the house in the exact conditions in which Jim, its co-creator, left it, endowed it with new spaces, 
including a floor dedicated to educational programs, an improved gallery (of the “white cube” typology, built 
in 1970), a cafeteria and a new entrance to the museum. 

The museum has a regular program of contemporary art exhibitions, musical performances, workshops and a 
program of talks by artists and curators about art, media and archives. Its website includes documentation of 
these conversations, related exhibitions, as well as the museum’s collection database. 

The house-museum was created in 1956 by Jim Ede and his wife Helen Ede as a result of their search for: “a 
living space where works of art could be enjoyed …, where young people could be at home unhampered by 
the greater austerity of the museum or public art gallery.”38 Also, according to the museum’s page, in 1966 
Jim Ede donated the house and its contents to the University of Cambridge. 

Jim Ede and Helen Ede lived in Kettle’s Yard between 1958 and 1973. Jim was a curator at the Tate Gallery in 
London in the 1920s and 1930s. It was thanks to his friendships in the art world that he brought together an 
admirable collection of modern British art, as well as foreign artists, including Joan Miró and Constantin 
Brancusi. In the house, Jim carefully positioned these works of art alongside furniture, crystals, ceramics and 
natural elements, trying to create a harmonious whole. His vision of what would become a museological 
space did not include 

An art gallery or museum, nor … simply a collection of works of art reflecting my taste or the taste of a given 
period. It is, rather, a continuing way of life from these last fifty years, in which stray objects, stones, glass, 
pictures, sculpture, in light and in space, have been used to make manifest the underlying stability.”39 

That is, Kettle’s Yard in its origin was—and still is, since this didn’t change—an exhibition space in a domestic 
environment open to the public and without ever ceasing to be a live–work space for Jim and Helen, which is 
identical to what happens in paula’s house–studio–gallery. However, the existence of the studio in paula’s 
space, creates an important distinction in relation to Jim and Helen’s house–museum space and their studio–
museum, a distinction that we can perhaps characterise as Azevedo does: 
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House–museums are distinct from studio–museums in that in the latter it is the work space itself that justifies 
and is at the origin of the musealisation process, and it is this space that guides all the definition, activities and 
programming of the space.40 

Let’s examine if paula’s house–studio–gallery also fits ICOM current definition of a museum, mentioned by 
Devallées and Mairesse: 

The professional definition of a museum best known today remains the one found in the statutes of the 
International Council of Museums (ICOM), 2007: “The museum is a permanent, non-profit institution,serving 
society and its development, open to the public, which acquires, preserves, studies, exhibits and transmits the 
material and immaterial heritage of humanity and its environment, for the purposes of study, education and 
delight.”4 

The attributes of this definition are fully met by Kettle’s Yard in its current version. However, paula’s house–
studio–gallery has particularities that differentiate it from the concepts and methods normalised in the 
activities of some of the institutionalised museums, namely: 

It is not an institution; 

It carries out activities that are not always for profit, such as exhibitions and collaborative research, without 
disregard however, for the commercial value and sale of its artistic production (installations and publications); 

It is not, exactly, at the service of society because it aims at a very segmented public (as it happened with 
Kettle’s Yard in the beginning); 

If it transmits the material and immaterial heritage of its environment, it only does so within the scope of its 
projects and within the scope of the immersive process (paula’s live–work method) that we have already 
described. The same applies to its objects of “study, education and delight.” 

In other words, they are all activities of a personal nature, which are not intended to address the general 
public, without distinction, which is the primary condition of a museum. 

37 Azevedo, Do ateliê para o museu, 126. 
38 https://www.kettlesyard.co.uk/collection/history/, acedido em 8 de Janeiro de 2020). 
39 ibid. 
40 Azevedo, Do ateliê para o museu, 129. 
41 Desvallées and Mairesse, Conceitos-chave de Museologia, 64. 
 

 

The artist’s museum 

 

The musealisation of paula’s house–studio–gallery can be contextualised by the critique of the contemporary 
art museum and its functions that emerged in the 1960s. Let’s see what Elisa de Noronha Nascimento says 
about this: 

In the meanwhile, what is perceived as a distinct reaction, typical of this second phase of the contemporary 
art museum, are the strategies that many artists have found/find to problematise the museological structures 
and discourses. Two of these strategies we choose to highlight are: the appropriation of the museological 
language—the collection, the catalogue, the inventory, the exhibition—and the unveiling of its discursive 
structures as artistic poetics.42 

In this consideration of what are the main functions of the museum—collecting, cataloguing, investigating 
and exhibiting—we can find a theoretical and practical framework for paula’s idiosyncratic and specific 
activities, translated in exhibitions (which she curates in her space with her own works and those by other 
artists), in the collections (gleaning of materials from the surrounding vicinity and their organization in 
material constellations) and, finally, in the inventory and cataloguing of the projects that paula elaborates and 
makes available on her website. The same is true with her catalogues, with the elaboration and printing of her 
publications and with the formation of her ad hoc archives. 
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paula’s house–studio–gallery fits neatly within another type of museum spaces, such as the artist’s museum. 
Let us refer, again, to Nascimento’s writing : 

In this context, two exhibitions stand out: the 5th Kassel Documenta,held in 1972 and curated by Harald 
Szeemann (1933-2005), where for the first time Szeemann will use the term artist’s museum, referring to the 
relationship between artistic creation and the principle of museum administration, presenting museum 
models and fictions such as the Mouse Museum (1965-1977) by Claes Oldenburg (b.1929), the Bôite- en-valise 
(1935-1941) by Marcel Duchamp, and the Museum of Modern Art, Department of Eagles (1968-1971) by 
Marcel Broodthaers (1924-1976).43 

We witness, therefore, in paula’s case, another type of space that presents itself as a museum space, 
alternative to the modern institutional museum. 

On that topic, write Devallées and Mairesse: 

The museal establishment is a concrete form of museal institution. 

We can see that the institution’s contestation, or its pure and simple denial (as in the case of the imaginary 
museum of Malraux [1947] or the fictional museum of the artist Marcel Broodthaers), does not result in a 
break with the museal field, insofar as this can be conceived outside the institutional framework (in its 
strictest sense, the expression “virtual museum”, or potential museum - which exists in essence, but not in 
fact - accounts for these museal experiences at the margins of the institutional reality).44 

It is undoubtedly in this typology of spaces that we find paula’s house-studio- gallery and it is in this context 
that we can argue that her live–work–exhibition space is a museal place. 

42 Elisa de Noronho Nascimento, Discursos e reflexividade: um estudo sobre a musealização da arte 
contemporânea, Dissertação de doutoramento, (Universidade do Porto: Porto, 2013), 138-139 

43 Nascimento, Discursos e reflexividade: um estudo sobre a musealização da arte contemporânea, 140. 
44 Desvallées and Mairesse, Conceitos-chave de Museologia, 51. 
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anexo 3 
Flyer do seminário Assembleia Líquida   
 
[Transcrição do documento original com 4 páginas] 
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anexo 4 
Folha de sala de Trabalhos Líquidos e Jerricans, Exposição na Galeria Cozinha FBAUP 19 a 24 de maio 
2021   
 
[Copia do documento original com 2 páginas] 
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anexo 5 
Biografias dos autores participantes no evento denominado Vizinhança Líquida realizado no âmbito do 
seminário on-line Assembleia Líquida, a 26 de fevereiro de 2021, com recurso à plataforma Zoom.  
 

Documento de apoio à apresentação dos autores durante o referido evento 

[Transcrição integral de documento original com 2 páginas] 
 

Para que se possa compreender a diversidade conceptual das propostas deste evento e das posturas 
autorais aqui presentes far-se-á uma breve caracterização da prática dos seus autores. Como todos os 
participantes (inclusivé eu) têm uma prática de matriz fotográfica, irei salientar mais o que nos distingue do que 
aquilo que nos une. 

Eduardo Sousa Ribeiro, expõe desde 1991 e desde 1999 exerce a atividade profissional de fotografo 
freelancer. Na sua prática, se bem que utilize o formato expositivo, tem desde 2011 estruturado o seu trabalho 
em torno da materialização dos seus projetos fotográficos no formato livro, seja este enquadrado 
editorialmente ou autopublicado e praticado na tipologia do livro-de-artista. O seu exercício da edição é movido 
pela constante procura da reinvenção discursiva e material dos livros que produz.Está representado em diversas 
coleções nacionais e internacionais e tem exposto em Portugal e no estrangeiro. 

Frederico Martinho, é arquiteto e no seu trabalho artístico, a fotografia e o vídeo são mecanismos de 
exploração e construção do território em que é determinante a tipologia da sua representação.A sua reflexão 
sobre o espaço urbano é coadjuvada por um a escrita de carácter ensaístico, que na sua associação com as séries 
fotográficas que produz criam corpus coesos e multidimensionais na caracterização dos fenómenos territoriais 
que escolhe trabalhar. 

Mide Plácido,tem uma prática experimental onde a imagem, adquire particular importância nas suas 
instalações.A investigação que exerce na sua produção imagética é orientada por conceitos como identidade, 
realidade e ficção.É estruturador no seu exercício artístico a relação com o corpo, por vezes de matiz 
autorreferencial. Há sempre no seu trabalho uma relação especulativa com a natureza pessoal da vivência 
quotidiana. 

Susana Paiva, exerceu entre 1989 e 2012 a sua atividade como fotógrafa de cena. Esta relação com o 
carácter performativo da ação artística é essencial na ancoragem do seu modus operandi, tendo assumido, na 
sua prática expandida da fotografia, formatos de comunicação que relacionam de forma singular a reflexão 
sobre a natureza da imagem e os processos performativos.Caracterizando-se a si própria como comunicadora, 
desdobra a sua atividade com fotógrafa por múltiplas atividades colaborativas, onde se destaca as que exerce 
como editora e formadora.A importância da sua atividade artística, sempre praticada na relação com os outros, 
fazem com que assuma para muitos praticantes o carácter de role model. 

Um parêntesis, à guisa de introito, para falar sobre mim, na medida em que isso pode contribuir para 
esclarecer a minha postura neste evento:Sou também arquiteto e o meu exercício da fotografia é uma reflexão 
pessoal sobre a noção de território.A minha prática artística estende-se por exposições, comunicações, vídeo e 
a criação de livros-de-artista e livros-objeto.Encontrei no ensaio e na curadoria um espaço de reflexão sobre a 
relação entre território e fotografia e as possíveis formulações do livro-de-artista expandido. De momento, tal 
como enuncia o título de Memória Líquida estou interessado na intersecção entre Fotografia, Curadoria e 
Edição.  
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anexo 6 
Tabela de conteúdos da publicação Memória líquidas [Liquid Memories] realizada no âmbito do 
workshop. Between Archive and Publication: A liquid workshop (Visualising liquid archives) facilitated by 
paula roush 
 
Documento que contem as sinopses dos 23 projetos que integram como secções autónomas a publicação  

[Transcrição integral de documento original com 7 páginas] 
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João de Goes  

A CALL TO ACTION  

Eduardo Sousa Ribeiro  

CEDRUS FALSUS RENATI  

Renato Roque  

WATERED DOWN (FROM APAISADO)  

Luís Carvalhal  

INFILTRATIONS  
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Carla Fragata  

O DIA EM QUE EU MORRI  

Natércia Caneira  

STATE OF IMMERSION  
Mide Plácido  

 

TABLE OF CONTENT 

LIQUID TEAM 
 
 
SACRED GEOMETRY OF WATER PRINTS 

paula roush  

A collection of unique contact prints by paula roush generated through direct contact of photographic imagery 
with the Thames water. Suminagashi marbling, ancient processes of pattern making that use the vibrational 
energy of water, were used  in prints folded as polyhedra, the sacred geometry of water. Gold is a metaphoric 
reference to the Douro river Celtic mythology of the Durius water deity.Sources: Águas de Douro e Paiva 
Archives, the newsletter ENCONTRO (archives of  Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, Pasteleira, Pasteleira 
1950/90s Facebook group, plus Masaru Emoto publication Messages from Water (Tokyo, Japan: Hado 
Kyoikusha, 2000) 

 
WATERSAMPLES & JERRYCANS 

Francisco Varela 

Francisco Varela created these images by submersing his photographs of Porto’s water infrastruture into six 
trays of water.  These trays contain water related to the   six stages of water purification used by the Porto 
Waters company. These water samples collected in 6 labelled red jerry cans were  to be used in the Liquid 
workshops, scheduled for January 2021 but  cancelled due to covid 19 restrictions. Francisco used the waters to 
liquify his photographs during the Live Editing Lab in Zoom,  March 5, 2021. 

 

 
CAPTURE  

Maria João Ferreira 
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An-archival processes of image capture, performed through a deviation in the standard digitisation procedure. 
Dragging historical images across the scanning glass, the indexical referents are liquified through processes of 
appropriation and alteration by Maria João Ferreira. 

The original images by photographer Marques de Abreu, were first published in 1909 in the study "Contribution 
to Hygiene in Porto"  and are the 2nd study of water infrastructure and its relationship to public urban health in 
the city of Porto (the first was dated 1908) by medical  doctor Bahia Junior. The document is held in the archives 
of the company Águas do Porto (Porto Waters). 

 

DEEP MUDS  

Miguel Marecos 

Rephotography of historical portraits by Miguel Marecos using a DIY methodology with a toy camera and a bag 
of water. People from Porto – adults and childen – featured in the 1909  study "Contribution to Hygiene in 
Porto,"  had their faces cropped and rephotographed through the optical device built out of the transparent 
bag filled with Douro water, from the tap.  These are complemented with a set of meditation cards, used for 
guided exercises focusing on the felt sense of water and liquidness of the soul.  

 

ROUGH WATER 

Joana Nascimento 

Accordeon book and two posters documenting multiple processes of liquid experimentation with tap water 
from the Douro River. The narrative  crosses the personal photographic archive of Joana Nascimento and the 
historical arquives of the Porto Waters, namely the 1909 study for the Hygiene of Porto City (J. Bahia Junior). A 
multiplicy of methodogies was used, including: freehand writing, paper marbling, photographic collage and the 
use of stone and ice as writing tools and performative devices.  

 
 
SUSPENDED WATERS 

Betina Dal Molin Juglair 

Umbrellas destroyed by the force of wind, photographed by Betina Dal Molin Juglair who had never 
experienced such mixture of rain and wind until she came to live and study in Porto.  The photographs are 
accompanied by “liquid poems,” collages of words sampled from found texts. A 1909 report on water  hygiene 
in the city, from the  archives of Águas do Porto (Porto Waters) and a 1994 essay on the Pasteleira community 
from the newsletter ENCONTRO  (archives of  Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda).  

 

LIQUID POOL 
 
À MEMÓRIA DE LUÍS “VAREIRO” 
Raul Simões 

In memory of Luis, a brave man who fought the Portuguese dictatorship. He was caught under surveillance, his 
crime putting up political posters in the streets of Porto. It was 1958. He managed to run away and hide in the 
water tunnels leading to the wells in Pasteleira but the police caught up with him. A testimony by Raul Simões, 
part of his book Pasteleira City. Photographs sourced from the archives of NDMALO the grass-roots activists 
association fighting for environmental justice in the area. 

 
 
SKIN 

Susana Paiva 
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The  impression that everything happens on the skin surface is the point of departure of this photograph by 
Susana Paiva. Thermal sublimation printing on photographic paper submerged for 7 days in tap water 
(Location: Paredes, Portugal), left exposed to the elements,  outside the house, adds to the visualisation of 
skin’s materiality.  

 

TOPOLOGY OF POST AUTONOMY 
David Goldenberg 

Post Autonomy as another model and space separate from the existing model of art. David Goldenberg 
revisits his book and argument in the context of the online Liquid Workshop.  
Archeology of Art.  
Sea covering Doggerland.  
And the reverse:  
Hackney Brook  underground river. 

 

CONNECTING WATERS  

Inês R. Amado 

The river estuary connecting to the sea near where she lives, transported Inês R. Amado into a trip of rowing, 
fishing and singing, of connecting today with past histories. She reworked the archives from her childhood, 
photographs of the fishermen in Praia do Pedrógão/ Coimbrão in Leiria, Portugal with everyday domestic 
materials, found around the house such as plastic bags, clothes pegs and water from the Tagus estuary, in 
Barreiro, Portugal. Today in the liquidity of water and in the fluidity of thought,  she claims being again in the 
high sea, the little child of 7 surrounded by fishermen dropping the nets in hope and prayer, liquidifiding 
residues of memories, always in a process of reassemblage. 

 

SUSPENDED WATERS. FLUID LANDSCAPES 

Teresa Huertas  

Teresa Huertas work expresses her experience of Iceland, a geography affected by the action of water vapor. 
The suspension of water particles and steam literally invokes notions of flow, transformation and duration, 
fluidity and dissolution, impermanence and transience. Using multiple captures, which accompany the 
unfolding of the landscape, and sequential montage, the photographs simulate the (re) construction of the 
interrupted nature flow. 

 

PURIFYING THE WATER 

Manuela Vaz  

For years Manuela Vaz facilitated guided tours to various water waste treatment facilities and got to know the 
complex processes of water treatment. She selected photographs from her personal archives upon which she 
enacted a series of symbolic processes. With water  collected from Ribeira da Granja,  one of the most important 
streams that crosses the city of Porto and runs by her door, she  worked on the entire cyanotype printing 
process, from the dilution of the chemicals to the washing of the images after exposure to ultraviolet light. 

 

DEATH MUD 

Eliane Velozo and Severino Laba 

On November 5, 2015, in Mariana, Minas Gerais, Brazil, a dam of mineral waste  breaks, causing destruction in 
the rivers and forests where the mud passes by. Nineteen people die buried in this toxic sludge. On November 
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11, 2015, reacting to what happened, the artists Eliane Velozo and Severino Iabá perform the ‘site specific’ 
‘Death Mud’, in the center of Belo Horizonte city, in Plaza 7, a place thousands of people pass by every day. The 
public becomes involved in the project, pouring drinking water over the performer’s body, easing his suffering 
under a scorching sun, a metaphor for the impossibility of minimizing the suffering of those who  died in 
Mariana. 

 
GUSH  

Ana Botelho 

The starting point are the public works that introduced the urban pumbling  system into the Douro river.  
Fascinated with the photographs of the excavation of wells in the archives of the company Águas de Douro e 
Paiva in the 1980s, Ana Botelho mixed them with underwater photographs captured in the Mondego River. The 
goal was to wet  the dry areas of the photographs with a gush of distant waters. 

 

EMOTIONAL SOLVENT 

Alice WR   

Alice WR uses water  in the service of a personal rebalancing strategy. Between thinking and feeling, it involves 
both mental and bodily experiences, and the symbolism of homeostasis. When she needs to think, she usually 
visits the pond and stream in her local garden.  The ritual consists in throwing into the water an image that 
represents whatever worries her at the time. She follows its course, photographs it, and at the end, rescues 
what is left,  and that gives her another point of view. 

  

THE LAKE 

João de Goes 

Before being a pond for ducks, this lake made bathing and diving possible for children. It was 1981. João de 
Goes found family  photographs that awakened his memory and become a starting point for this project, 
focused essentially on three concepts: diving, surface and transparency. Taking into account the forty-year 
interval between dives and the conceptualization of the project, the number of forty images was fixed.  
Ten series, each with four images.  
Water, the child’s plunge whose purity validates the absence of any overlap in the first image. The final result 
of the project is a 158x132cm vertical rectangular panel. 

 

A CALL TO ACTION 

Eduardo Sousa Ribeiro 

“A call to action” starts from a map found by  
Eduardo Sousa Ribeiro at Lisbon Flea Market.  
The back of the map records the moisture absorbed by the paper. 

From here, a series of photographs were taken,  
in an exploratory way,  
to the stains memorised  
on the paper. 

 

CEDRUS FALSUS RENATI 

Renato Roque 
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As part of a public art intervention in a Forest in Tondela, Renato Roque was assigned a tree to memorialise. 
Setting up a set of trays filled with water around it, he dipped black & white photographs of a tree of the same 
species, from completely underexposed white to overexposed black. Linking the ephemeral cycle of life and 
death to the ephemeral cycle of the photographic process. Registration, memory, liquidification, death, 
ephemerality. 

 

WATERED DOWN (FROM APAISADO) 

Luís Carvalhal 

Two and a half hours over the Atlantic Ocean, the  plane trip from Lisbon to the Azores. Observing that 
immensity of water surrounding the nine small islands, between Europe and America, was the first moment of 
passion for the archipelago that inspired Luís Carvalhal to create the photobook titled Apaisado that, for 
technical printing errors, was never published. This project documents the return of  these “useless” books to 
water, in a process of deconstruction and manipulation of the book object, in order to create a set of pieces that 
symbolized the power of the liquid medium over the ephemerality of the image on paper. 

 
INFILTRATIONS 

Manuela Matos Monteiro  

Infiltrations move water in silent, invisible, clandestine movements . Insistent, persistent, water is hidden, 
creating capillaries through unpredictable routes. The infiltrations are manifest in the water that, in the form of 
humidity, peeled the different layers of paint and lime from the house of Manuela Matos Monteiro’s childhood. 
She recently found similar infiltrations in a wall that she photographed and took her back to that distant room. 
Memory, like water, infiltrates gently, and gently            reveals itself. 

 

SILVER SKY 

Carla Fragata 

Born in Africa, a land between the sea and the desert she had to flee as a child, as a result of the process of 
Portuguese decolonisation. Carla Fragata claims “ I don’t know my water. And my memories are appropriations 
of others. I fill my forgetfulness with memories of affection. And it flows, like water.” The story is her father’s 
memory. A lifetime squeezed in two suitcases.  The trip aboard the ship Silver Sky. The entire city on a ship. 
The photographs of the freighter, the notebooks fallen and recovered from the water, the oxidation of memory. 
The floating city, for whom tomorrow may not arrive. Despair and hope in the form of waves. One life that ends 
and another, the same one, that begins on the water. 

 

O DIA EM QUE EU MORRI 

Natércia Caneira 

A near-death experience occurring whilst diving into the deep waters of Africa.  
A story of  personal growth told by Natércia Caneira. 
A journey that ends with  
mind expansion. 

 

STATE OF IMMERSION 
Mide Plácido 

One day Mide Plácido woke up thinking it is possible our home becomes our own tomb, a metaphor for who we 
are in a life made of waiting.  
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anexo 7 
Transcrições das entrevistas ao Engº. João Ferreira, Eng.º Flávio Oliveira, Dr.ªJoana Araújo, 
Eng.ªAdelaide Rocha e Belmiro Cunha, 2021.  
 

 

Eng.º João Ferreira 

Coordenador 

Estação de Tratamento de Água de Lever |ETA 

03.11.2020 

  

Optou-se pela construção de uma captação superficial em detrimento da construção de mais poços. O areal 
onde estão implementados os poços está saturado e a produtividade é cada vez menor. Era suposto haver uma 
renovação natural do leito do rio com as chuvas e o caudal do rio, mas a concentração do período de chuvas, 
impede a acumulação de água no subsolo e diminui o período de limpeza natural do leito, diminuindo assim a 
produtividade dos poços. 

A captação superficial é realizada junto à ETA e está protegida por um braço de proteção, porque a corrente vai 
nesse sentido e para evitar arrastamentos e choques com as bombas. As bombas elevam a água e esta entra no 
que chamamos o reservatório de água bruta. Este reservatório quando foi construído tinha uma cota suficiente 
para que o abastecimento fosse feito de forma gravítica. Lembra-se quando caiu a ponte Hintze Ribeiro (4 de 
março de 2001)? Nesse ano, o rio era d’Ouro, era dourado, não conseguimos tratar a água por causa dos 
resíduos que neste caso eram os sedimentos provenientes do elevado caudal do rio que os arrastou das 
margens e dos afluentes do rio Douro. Então, criou-se esta etapa em 2004 para tratar a água naquelas 
condições. 

Queremos produzir a energia que consumimos, instalar painéis fotovoltaicos, turbinas sim, é um objetivo do 
Grupo AdP (Águas de Portugal) ser energeticamente sustentável. Queremos produzir energia, mas o objetivo 
não é individual da AdDP mas sim do Grupo. Pode haver empresas que produzam mais do que consomem e 
outras menos. 

Vamos lançar uma “bomba” na água para matar o bichinho(micro-organismos). Essa bomba é o ozono. Porque 
este é altamente instável não podemos armazená-lo, então temos de o produzir no local e utilizá-lo no 
imediato. Este é um reator, metemos oxigénio lá dentro. Temos ali os reservatórios de oxigénio, azoto e dióxido 
de carbono. Com uma descarga elétrica transforma-se o oxigénio em ozono e este é injetado na água. Portanto, 
é a bomba que vai matar os micro-organismos, ou seja, é um gás que “queima” a matéria orgânica. 

Este tanque tem a cota do reservatório de água bruta. Quase a podíamos beber, porque já foi filtrada, já foi 
introduzido o ozono. Acontece, todavia, que a água quando chega aqui ainda tem partículas e nós temos de as 
juntar que é para serem mais facilmente separadas. Como é que as separamos? Quando a água chega aqui já 
passou pelas etapas de filtração, ajuste de ph e ozono, mas ainda transporta pequenas partículas. Por isso, 
juntamos um reagente, o sulfato de alumínio, e essas partículas são agregadas em flocos (floculação), que são 
mais facilmente retirados da água. A água, tornada água floculada, entra nestes tanques e por baixo 
introduzimos água filtrada saturada com ar, ou seja, água gaseificada. Quando essa água pressurizada entra no 
tanque perde pressão e o ar sobe, e ao subir arrasta os flocos para a superfície. A isto chamamos flotação ou 
flutuação. Mas há flocos que, por serem mais pesados ou pequenos, o ar não os consegue trazer à superfície. 
Então, no fundo do tanque é colocado um meio filtrante de dupla camada de antracite e areia fina, que retém 
os flocos. 

Aqui temos a zona de tratamento de lamas, que recebe as águas provenientes das lavagens dos filtros. Isto são 
silos de armazenamento das lamas já desidratadas. Então, o que fazemos? As lamas irão passar por uma série 
de etapas sucessivas de desidratação até atingirem uma concentração suficiente para serem armazenadas. 
Mesmo assim, com este tratamento as lamas ficam ainda com 85% de água. Quando os silos atingem um nível 
pré-determinado, chamamos um transportador com um camião para as descarregar. São depois transportadas 
para uma indústria onde são incorporadas na matéria prima para a produção de telhas. 



 

188 

 

Temos códigos. Este RAL verde significa que é água, o preto e amarelo significam que se trata de lama fresca; 
se for castanho é lama seca. A cor azul nas tubagens normalmente está associada ao ar, mas, também, temos 
códigos azuis de tubagem de água, a água filtrada, por exemplo. A cor original das tubagens é verde-clara, e 
são depois pintadas de acordo com os códigos. Os anéis são verdes escuro e brancos e têm a função de 
identificar. 

Antes disto, o ponto mais alto da instalação é quando aqui se juntam a água suja e a lama fresca e aplicamos 
um produto - o polieletrólito - que forma flocos grandes e quando a água transborda volta-se ao início do 
processo. 

O ponto mais alto da instalação é o topo do espessador de lamas. A lama fresca é enviada para esta unidade 
juntamente com uma corrente de floculante, polieletrólito, formando flocos grandes e densos que se separam 
bem da água e sedimentam no fundo do espessador. A água sobrenadante é encaminhada por gravidade para 
o início do processo de tratamento.  

Conhece o princípio da centrifugação das máquinas de lavar a roupa? Nesta instalação é o mesmo. As máquinas 
da roupa atingem as 1000 rotações (rpm) e as nossas as 3000 rpm. Agora fica com uma ideia do que é uma 
centrífuga. 

 

 

Eng. Flávio Oliveira 

Diretor  

Abastecimento de Água | Águas e Energia do Porto 

19.11.2020 | Reservatório e Estação Elevatória de Nova Sintra 

 

O Reservatório de Nova Sintra é um dos mais antigos no sistema de abastecimento de água do Município do 
Porto. Neste momento é o maior complexo da cidade. Aqui, nós temos acumulados 45 000m3 de reserva de 
água potável da cidade, o que dá quase para um dia de consumo à cidade do Porto.  

É um conjunto de células antigas e de células mais recentes, acompanhado por uma estação elevatória. Esta 
possui uma parte desativada (infraestruturas históricas e museológicas), bem como uma parte ativa e que, em 
caso de necessidade, entra em atividade para elevar água para locais do sistema de cota mais elevada. 

Ao nível das reservas de água, o reservatório é dividido em várias células individuais que podem trabalhar 
individualmente ou em conjunto, conforme as necessidades de exploração e tendo ainda por base as 
intervenções de manutenção e higienização periódicas. 

Quanto aos grupos eletrobomba, estes são os mais recentes e têm exatamente a mesma potência que aqueles, 
mas já são muito mais avançados tecnologicamente, têm compressores e um reservatório de ar comprimido, 
que os alimenta e que permite uma maior capacidade e rendimento aos equipamentos. Tais grupos 
eletrobomba servem para bombear a água - em caso de uma emergência ou de necessidade de água - destes 
reservatórios para outros reservatórios de cota superior. Como é o caso de Santo Isidro (que depois vai ter 
oportunidade de visitar, bem como o laboratório), e o caso do Bonfim que estava a falar há pouco. Ou seja, em 
caso de necessidade, podemos colocar água desta cota para uma cota superior dado que, regra geral, é por 
ação da gravidade. Estes reservatórios servem para abastecer as zonas mais baixas da cidade, como toda a zona 
da Ribeira, da Estação de São Bento até ao rio, toda a zona das Condominhas, do Fluvial, de Paulo da Gama, da 
ETAR de Sobreira e o Reservatório da Pasteleira. Este Reservatório, situado no Parque da Pasteleira, abastece 
toda a zona ribeirinha desde a Rua o Comércio do Porto, ali junto à Ribeira, até à Foz e toda a zona da praia até 
à anémona, em frente ao Parque da Cidade. 

 O Museu da Cidade, no Parque da Pasteleira, corresponde aos reservatórios antigos. Quando ainda não 
existiam as fachadas novas ou o complexo novo havia duas células quadradas, que tinham lá grupos 
eletrobombas destes. Na altura, eles eram utilizados, depois foram desativados porque já não era necessário 
bombear água no decurso das restruturações e aumento de eficiência do sistema de abastecimento de água, e 
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por já estarem obsoletos. Nós contruímos duas células novas, dois reservatórios maiores ao lado e desativamos 
aqueles. 

Aqueles reservatórios maiores estão vedados; os mais antigos, já há acerca de três ou quatro anos, foram 
vendidos à Câmara Municipal do Porto, tendo sido realizadas obras de reabilitação e reformulação estrutural 
para transformá-los num museu. Algumas paredes foram demolidas, foi envidraçada a fachada e foram 
construídas estruturas no seu interior. 

Os reservatórios antigos eram semienterrados; a fachada é antiga e foi recuperada, aquilo que consegue ver 
era o começo dos reservatórios, que tinham, de lado, uns taludes com terra e a maior parte deles era enterrada. 
A fachada visível era uma estação elevatória semelhante a esta existente em Nova Sintra mas muito mais 
pequena, eu diria que metade desta. Tinha atrás uma parede enorme de betão e alvenaria, devidamente 
estanque e impermeabilizada, que fazia a divisão para o reservatório. Portanto, a maior parte era enterrada, 
mas a fachada era visível. 

Os equipamentos da antiga “Compagnie Générale des Eaux pour l'Étranger” foram todos reabilitados e 
reestruturados e estão prontos a funcionar em caso de necessidade ou emergência, uma vez que estão ligados 
ao sistema, embora fora de serviço e desligados da corrente. Se for necessário, ligam-se os quadros e ativam-
se os comandos, e eles começam a bombear a água para o reservatório. 

Vamos agora visitar a galeria lá em baixo, eu dou-lhe um briefing. 
Isto é a galeria. É o piso menos um, é a galeria de Nova Sintra. Isto é um espaço meramente técnico, ao qual só 
têm acesso os nossos técnicos ou quem nos visita e tem autorização para tal. Portanto, nós estamos a caminhar 
num passadiço sobre uma conduta de 600 milímetros de diâmetro. Esta conduta traz água da empresa 
multimunicipal Águas do Douro e Paiva, SA, (nosso fornecedor) dos reservatórios de Jovim e coloca água nestes 
reservatórios após o respetivo ponto de entrega no arruamento. Estas são as células. Vamos ver melhor o 
interior e já consegue ver a água. Neste momento, temos quatro células, cada uma com 5 000 m3 e depois 
temos duas células redondas do outro lado, cada uma com 12 500m3, o que perfaz um total de 45 000m3 de 
capacidade total em reserva. 

A Águas e Energia do Porto, EM, é responsável apenas pelo abastecimento de água em baixa. E desde Jovim 
até aos pontos de entrega, ou seja, nas entradas do município, sendo uma delas aqui a entrada de Nova Sintra, 
o abastecimento é em alta. A partir do ponto de entrega para a frente já é sistema em baixa. 
 
Os pontos de entrega são enterrados, mais propriamente nas infraestruturas onde se encontram os 
equipamentos de contagem, regulação e monitorização, a única coisa que se vê são armários elétricos (eu vou-
lhe mostrar). Daqui para a frente já é sistema em baixa, sendo certo que este sistema tem uma dupla função: 
temos a adução do reservatório com grandes condutas como estas que ligam a água aos reservatórios e depois 
temos as condutas de âmbito mais pequeno, que andam pelas ruas e os ramais, que ligam aos vários prédios. 
Esta é uma das células, conseguimos ver a água. Estas janelas (respiros técnicos) são os únicos pontos de acesso 
visível ao sistema das células; temos acessos pelo topo, mas são acessos puramente técnicos, estão fechados e 
servem só para operações de manutenção e higienização. Cada célula tem uma altura de 5m, mas o que mede 
a altura da água são os medidores de nível ultrassónicos, que estabelecem a distância do medidor à lamina de 
água e, consequentemente, medem a altura de água em cada célula. 
Esta já é a terceira célula. As tubagens que viu há pouco eram as antigas tubagens de água;  são tratadas e 
higienizadas manualmente e as entradas de água são asseguradas pelas tubagens do outro extremo. A água 
que está a ouvir a cair é a água potável que está em permanente renovação e em queda. 
 
Agora sugiro irmos lá abaixo e ver ainda o piso -2, que me parece ser o que mais impressiona, pelo menos, para 
pessoas que não são técnicas.  
Este é o piso inferior da galeria. Esta é a conduta de entrada; esta é uma conduta intermédia que faz a ligação 
entre as várias células; e aquela conduta, ali em baixo, é a conduta de saída que leva a água para a zona da 
Ribeira; Condominhas; Pasteleira, Foz e marginais, bem como para outro reservatório – o da Pasteleira. 
 
Aqui todas as condutas são novas, têm cerca de vinte anos; ali vamos ver condutas mais antigas. Todas as 
entradas e saídas das células têm válvulas próprias, que são estes equipamentos, os quais são manobrados 
manualmente ou por ação remota.  Para que é que isto serve? Imaginemos que temos um problema pontual 
numa célula: a qualidade da água deteriorou-se, ou existe um problema na parede da célula ou caiu nesta 
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alguma coisa indevidamente, o que é extremamente raro acontecer. Nesse caso temos de garantir a segurança 
e potabilidade da água, é tudo fechado e garantido o isolamento total da célula em causa, uma vez que todas 
as células têm válvulas nas entradas e nas saídas. A água é descarregada, reparada a anomalia em causa, se 
necessário, e é desinfetado e tratado o espaço interior. Todos os trimestres é realizada a manutenção destes 
equipamentos. No Porto, asseguramos que assim seja. É uma regra para assegurar a qualidade da água e 
garantir a sua excelência em todo e qualquer momento. 
Para isso, sublinho que observamos rigorosamente um conjunto de procedimentos que se inicia, como referi, 
pelo esvaziamento da célula, seguindo-se a lavagem à pressão de todos os elementos construtivos, incluindo 
paredes, cobertura, pilares e soleiras. Depois disso, são aplicadas duas camadas de ácido desinfetante para 
limpeza e desinfeção de todas as superfícies, ao que se segue a higienização com cloro, para garantir a 
potabilidade do produto água. 
Todas as células são dotadas de uma pequena torneira que possibilita fazer as colheitas de água para analisar a 
sua qualidade. Isso é feito semanalmente nos reservatórios pelos técnicos do laboratório interno da Empresa. 
 
Estas condutas de 560, 700 e 800 milímetros de diâmetro são as mais antigas.  
Como é evidente, não há a perceção da existência de tubagens nas ruas uma vez que elas estão completamente 
enterradas, só que não têm aquele calibre; a grande parte são condutas mais pequenas, apenas com 100, 150, 
200 ou 300 milímetros de diâmetro. 
 
O Porto, tal com nas grandes cidades de Portugal, tem uma quantidade tremenda de infraestruturas no 
subsolo, desde abastecimento de água, drenagem de águas pluviais, saneamento, ribeiras entubadas, águas 
de mina e mananciais antigos; isto falando só das infraestruturas relativas à gestão da água. Depois tem a parte 
elétrica, as tubagens de gás, os telefones. A eletricidade, também, tem pontos de acesso enterrados, ou seja, 
há toda uma panóplia dos chamados “canos” na via pública.  
Atualmente, existem regras construtivas, por exemplo: o abastecimento de água deve estar, regra geral, à 
profundidade de 80cm da superfície, e o saneamento é colocado à profundidade de 1,5m. 
Quando é construída uma rua nova, onde nãos existe nenhuma infraestrutura, tudo é evidentemente muito 
mais fácil. Nas ruas antigas, densamente infraestruturadas, tudo se torna mais bem difícil.  
Como é óbvio, as condutas de água e de saneamento não podem ser colocadas ao mesmo nível para não haver 
a mínima possibilidade de contacto entre fluidos, garantindo, deste modo, que nunca será possível a 
contaminação da água potável com fluidos provenientes das águas residuais (saneamento). 
 
Ali, está a regulação que é para sabermos os níveis em que podemos trabalhar e deste lado existe o quadro 
elétrico de cada uma das células e a indicção do caudal que está a entrar e o caudal que está a sair do 
Reservatório. Isto aqui são medidores e conseguimos ver os contadores que medem o fluxo de água destas 
tubagens enterradas e depois ligam-se com cablagem a estes equipamentos eletrónicos visíveis sempre no 
exterior que é ao que temos acesso. 
 
Grosso modo, mais de 98% da nossa rede de abastecimento de água é enterrada, pelo que a ela só temos acesso 
se escavarmos. As galerias técnicas existentes são mesmo muito poucas. 
 
 
Dr.ª Joana Araújo 

Diretora 

Gestão de operações | Águas e Energia do Porto 

27.12.2020 | Nova Sintra 

 
Nós temos vários tipos de serviços, temos um arvore de decisão. 
Há vários call centers, este será um primeiro nível; depois temos outro nível no qual as pessoas selecionam 
avarias de água, saneamento e águas pluviais; todos os registos são feitos por elas, portanto, falhas de água, 
faltas de pressão, sarjetas entupidas, saneamentos obstruídos, tudo isso é registado por este grupo. 
Na linha da frente, temos os operacionais; fazem a monitorização constante e o controlo remoto dos níveis dos 
reservatórios e estão atentos ao gráfico de pontos da rede, fazendo a telegestão dos reservatórios. Cito um 
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exemplo: são aqueles operacionais que, através da telegestão, fazem diariamente a abertura e fecho dos 
reservatórios da Pasteleira, através da telegestão dos reservatórios.  
São eles também que assumem um primeiro nível de decisão: tudo o que é serviço com os clientes, eles é que 
decidem as prioridades (mediante os procedimentos internos instituídos e as árvores e fluxos de decisão e 
atuação perante as tipologias e a magnitude das situações e dos serviços) e distribuem o serviço às equipas e 
também fazem a comunicação com o CGI, Centro de Gestão Integrada da Câmara. 
 
O que está a ver em termos gráficos são dashboards para os nossos computadores. O de cima é tipo semáforo, 
que é para vermos se são ultrapassados os tempos de resposta, ou seja, os tempos que definimos como bons 
para determinados tipos de sintomas. Depois, em baixo, são os pedidos de serviço que temos por área e as 
equipas que estão na rua, o que traduz uma informação mais geográfica. 
Somos uma unidade de apoio e, apesar de estarmos integrados em termos de organigrama na Exploração, 
trabalhamos para além dela, trabalhamos com a Engenharia e vamos trabalhar, também, com a Energia. O que 
fazemos neste momento para o Abastecimento de Água vamos fazer para a Gestão Energética. Agora somos 
Águas e Energia do Porto, tem a haver com os fotovoltaicos, vamos estender à cidade o que fazemos aqui para 
nós. 
Somos nós que fazemos, também, a ligação com terceiros, à Brisa e às Estradas de Portugal, se for preciso 
alguma intervenção na VCI. 
 
Na Gestão de clientes, passou-se agora à digitalização dos contratos, embora creia que lá exista ainda algum 
papel. A pandemia acelerou o processo digital, contratos, rescisões, pedidos de débito direto, é tudo digital e 
processado através do Balcão Digital. 
 
Temos igualmente uma plataforma tecnológica comum – H2PORTO, que é um sistema integrado de gestão de 
operações. Na prática, é uma plataforma agregadora de todas as operações, intervenções (programadas e não 
programadas) que ocorreram, estão a ocorrer e irão ocorrer nos vários sistemas públicos geridos pela Empresa, 
congregando ainda toda a informação dos contratos em vigor e rescindidos, da alarmística dos sistemas de 
monitorização, de indicadores de desempenho, de controlo de tarefas e reclamações, etc. É uma plataforma 
transversal às várias áreas da Empresa e que, desta forma, otimiza em grande escala todas as operações no 
terreno e em BackOffice.  
 
 
Eng.ª Adelaide Rocha 

Diretora 

Laboratório | Águas e Energia do Porto 

27.12.2020 | Santo Isidro 

 
Isto é provisório, nós estamos a fazer obras no edifício da sede, entretanto viemos para Santo Isidro, onde 
adaptamos um edifício a laboratório, desde junho de 2019. 
 
Fazemos todo o tipo de análises às águas da rede de abastecimento, às águas das ribeiras, às águas das praias, 
às águas residuais e aos pontos de entrega e reservatórios na nossa rede. 
 
Esta é a parte da microbiologia, esta é a sala das culturas e esta é a sala das sementeiras, depois temos a parte 
da química. Aqui é o gabinete de apoio à microbiologia. Aqui temos uma sala instrumental, analisamos se a 
água tem cheiro e sabor. A água tem de estar a 2 graus e isto é um banho para ela ficar à temperatura ideal. 
Esta é a sala onde preparamos as amostras das colheitas que se fazem na rua. 
Aqui temos uma sala de reagentes e aqui uma de lavagem de materiais, de desinfeção. Estas máquinas são 
autoclaves para desinfetar, isto é mais para os resíduos. Isto aqui é uma estufa para o material. 
 
Isto aqui é a saída, é muito pequenino, mas tivemos de adaptar. 
 

 



 

192 

 

Belmiro Cunha 

Presidente 

da Direção do 

Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro-Grupo Ecológico| NDMALO-GE 

17.12.2020 | Praça Dom Afonso V 

 
Aqui é a calçada da Pasteleira que foi destruída com a construção do Bairro Novo da Pasteleira, onde esteve 
instalada a força de defesa do Porto durante o Cerco. Isto é o sítio que foi referenciado no Cerco do Porto como 
a Flecha dos Mortos. 
Antes da construção do Bairro, a Câmara deveria ter preservado este espaço e a Fonte das Ratas, que também 
estava aqui, e fazer lá um memorial, uma espécie de monumento qualquer que fosse alusivo à memória da 
batalha do Cerco que lá foi travada. Na minha opinião, do que li na altura, foi a batalha mais importante do 
Cerco do Porto, ou seja, foi onde o Marechal Saldanha infligiu a maior derrota às tropas de Dom Miguel, porque 
foi a partir daqui que o Cerco começou a ser levantado. 
Isto ainda não pertencia ao Porto e esta calçada já existia, porque Lordelo só pertence ao Porto desde 1836. 
Esta é a antiga rua por onde passavam os cavalos. 
 
No início, como o coletivo (NDMALO-GE) é de 1978, arrancamos logo com a defesa da Mata da Pasteleira e, 
portanto, as fotografias são dessa altura. Não sei se conhecia aquilo naquela altura. 
Aqui é onde eram os quintais. Esta é a vedação. Algumas daquelas fotografias, como é o caso desta, são slides. 
Aliás, vê-se logo pelo formato que era duma máquina pequenina que eu tinha, ainda antes da construção do 
Bairro. Isto é onde o Bairro nasceu, ainda existiam cá dentro as barracas. 
As fotografias não estão por ordem. Isto que aqui se vê é o último abate da mata, que deu lugar à construção 
da associação “Somos Nós” . A Mata da Pasteleira continua a existir naquela zona toda circundante, ou seja, 
quando o Parque foi feito em setembro de 98.  
A Câmara também destruiu a Fonte das Ratas. Teve sempre lá uma placa a dizer que a água era impura. De 
verão era habitual falhar a água aqui no bairro da Pasteleira e também nos bairros Dona Leonor e Pinheiro 
Torres. Na altura, as pessoas abasteciam-se com garrafões dessa água. Que eu saiba, nunca ninguém ficou 
doente ou morreu por ingeri-la. Aliás, num programa de ocupação de tempos livres, tivemos jovens a limpar a 
Fonte das Ratas.  
 
O bairro tinha água canalizada, as condutas vinham lá de cima de Nova Sintra, E o que acontecia é que a água 
vinha por gravidade e como havia no verão maior consumo, a água não tinha pressão suficiente. 
 
Naquela altura, só existia na Mata a igreja e mais nada e mais nada. Depois a primeira machadada na Mata foi 
dada pelo o Padre Baptista, e depois foi o bairro, a Obra Diocesana e agora aquela associação. 
A igreja foi antes do 25 de Abril. Nessa altura cortaram um bocado da Mata. Quando o padre fez o aumento 
estava estabelecida, por assim dizer, uma santa aliança a pôr a primeira pedra. Esta santa aliança quem era? O 
padre Baptista, Fernando Gomes, presidente da Câmara, Cavaco Silva, primeiro ministro, estiveram todos aí 
para lançar a pedra do primeiro centro de acolhimento de crianças e jovens em risco. Não tenho nada contra o 
padre Batista, sou seu amigo. As nossas divergências situam-se somente quanto à preservação da Mata. 
Porque, por exemplo, a Mata na altura tinha uma zona arborizada e dois laterais livres. Porquê, então, que todas 
as construções foram feitas à custa do desbaste da zona arbórea? 
O que ainda resta da Mata é o que está classificado de Parque Urbano, ainda é o que resta do pinhal. E depois 
era sempre do lado de cima, porque do lado de baixo a única coisa que houve foi a construção do bairro mas na 
zona que não era arborizada.  
 
Estavam para lá previstos outros planos. 
Porque é assim: eu até estive a ver se havia alguma coisa com interesse, as peças escritas têm valor documental, 
tenho três pastas de toda a documentação desde o início da batalha do Cerco do Porto. Tivemos vários 
processos jurídicos a ir até ao Supremo. Portanto, isto é um processo exemplar só com derrotas, praticamente; 
a única meia vitoria  é o parque, mas é um parque incompleto. Um parque que tem uma cafetaria espetacular 
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que está desocupada porque ninguém toma conta dela, porque não há movimento e, por isso, tem sido várias 
vezes vandalizada. 
 
Esta obra aqui é de quando fizemos os 25 anos e foi oferecida pela Escola da Pedra, mas nunca foi completada. 
Ainda lá está muito deteriorada, porque foi destruída e nunca foi acabada. Portanto, isto é a obra de 
inauguração. Foi uma oferta ao NDMALO-GE em memoria da luta que travou . Neste momento tem lá umas 
letras que diz “Mata da Pasteleira um pulmão verde que fez, faz e fará história”. 
 
Não sei se conhecia o caseiro da Casa de Serralves? Aquilo ainda pertencia ao Conde de Riba d’Ave. O caseiro 
era o senhor Júlio. Aliás, a maior parte dos seus filhos chegou a trabalhar lá e eles agora moram não sei para 
onde. Não sei se o Sr. Júlio já faleceu, só sei que a mulher está viva.  
Isto está fora da Casa de Serralves, o museu é aqui, isto é fora da Mata; neste momento é a rua Nova, aquela 
que fizeram entre este muro a quele bloco e que não deveria ter sido realizada. 
 
Isto é como estava ainda não havia bairro, nem estrada e ainda havia a fonte. Então primeiro a Câmara vai la e 
dá cabo da fonte e faz uma cisterna. A calçada podia-se ter mantido com a cisterna. A Câmara alegou que era 
para aproveitar as águas, mas as águas eram limpas, vinham duma mina da Quinta de Serralves. Eles alegaram 
que esta água servia só para regas. A água sobrante da fonte andava pela rua fora. Aliás, se reparar em algumas 
fotografias, vê-se os charcos no chão. A Câmara disse não, temos de acabar com isto e então fez a cisterna, que 
quando enchia drenava para as águas pluviais. Mas o arranjo disto exigia que se fizesse as lajes em granito a 
tentar imitar a Fonte das Ratas como ela era primitivamente. 
A Câmara nunca fez isso e, inclusive, destruiu isto tudo, canalizou para as águas pluviais a água, que devia ser 
utilizada, E fez este arruamento que nunca deveria ter sido feito até porque a Casa de Serralves é monumento 
nacional e deveria ter uma área de proteção de 200metros. A direção Geral da Cultura nunca autorizou, mas o 
arruamento estava previsto no Plano Diretor Municipal já desde 1962. 
 
Isto é um fogo que houve uma vez aqui na Mata, envolvendo moradores das barracas. Há uma fotografia destas 
com os moradores a fazer uma manifestação a pedir casas. Nós tínhamos reuniões com els. E aqui está a nossa 
guerra com o padre Baptista. Dizia ele, naquela altura, que éramos um grupo fascista, porque estávamos a 
combater o direito à habitação dos desgraçados que estavam a morar dentro da Mata, nas barracas. E foi um 
bocado complicado fazer perceber àquela gente que a nossa luta pela defesa do pinhal nada tinha a ver contra 
eles, antes pelo contrário, nós também apoiávamos a sua uta deles pelo direito à habitação. 
Isso é que foi uma vitória nossa, eles estarem também na porta da Junta, de panos feitos por eles, a dizer 
“defendemos a Mata da Pasteleira e queremos habitação condigna” 
 
Não sei se conheceu o Sr. Manuel Ramos, que foi o diretor do Jornal de Notícias. Ele foi chefe de redação muitos 
anos, chegou a diretor, era sogro do Jorge Vilas, que morreu há pouco tempo. E na altura foi o homem que abriu 
as páginas do Jornal ao nosso núcleo projetando-o para além das forças que realmente tinha. 
O Jornal de Notícias era a nossa bandeira enquanto ele foi diretor. Veio aqui o Governador Civil fazer uma visita 
acompanhado pelas associações e pelo presidente da Junta para fazer pressão sobre um problema que acabou 
por ser resolvido. Com a construção do parque no tempo do Dr. Fernando Gomes e depois com a construção 
das casas para os moradores resolveu-se as duas coisas: ficou o parque e os moradores em habitações fora do 
parque. 
 
Aqui é uma fotografia daquilo do Timor Loro Sae. Fizemos uma campanha lá em baixo no Jardim do Cálem. 
 
Tenho algumas fotografias do Miradouro de Santa Catarina e do cimo do hotel. O maciço arbóreo, integrando 
o que está à frente do Fluvial, é praticamente o mesmo que o do jardim de Serralves. A casa tem 8, 9 hectares.  
 
Mas eu tinha uma com os tanques quando foram montados. Também devastaram o pinhal, são dois tanques 
com 50 m de diâmetro cada um e 10m de altura. Foram implantados em fins de 80, aquilo foi a concurso público 
no tempo do Eng. Carlos Brito. Acho que ainda foi no tempo do Paulo Valada e do Fernando Cabral. 
O que lá estava eram os tanques antigos, para onde iam as condutas de Nova Sintra, hoje o Museu da Cidade. 
Aquilo ali também não tinha capacidade e estava muito deteriorado, era mesmo necessário fazer obras de 
manutenção. E a Câmara aí fez bem, na minha opinião, resolveu o problema do abastecimento de água ao 
Porto Ocidental, aproveitando a parte alta desta zona. 
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Naquela altura, a Câmara tinha alguma sensibilidade até porque tínhamos o Jornal de Notícias à disposição e 
para não andarem sempre nas páginas do jornal… Tive várias reuniões com o Eng. Carlos Brito a explicar-nos o 
projeto e a perguntar o que é que nos achávamos. 
 
Nós não somos fundamentalistas, pensamos inclusive que aquela zona era ideal para a construção de 
equipamentos, mesmo aqueles que lá estão da Obra Diocesana. O Centro de Dia está no sítio certo, não deitou 
nada abaixo, mas os outros não (exceto a igreja) e hoje temos a mesma fotografia e não há nada. 
 
A Mata devia ser um parque, mas em toda a área. O que não devia haver é o bairro; o resto pode lá estar tudo. 
 
Nós apresentamos um projeto, em 1978, com uma ideia para a ocupação daquele espaço e abrangia 
construções que não obrigavam a desmatar. 
Era um projeto inovador no Porto, logo a seguir ao 25 de Abril. Propúnhamos um edifício polivalente. 
Porque aqui na zona ocidental… (Você é da aqui?) Nós para irmos ao cinema, a única coisa que tínhamos era o 
Cine Foz e muito recentemente o Foco, que já não existe. Portanto, aqui para baixo não havia nada. 
 
O projeto que tínhamos para ali é o que hoje se pode chamar um fórum, incluía instalações para as associações 
da freguesia que não tivessem instalações próprias como é o nosso caso. A Câmara prometeu, mas 
continuamos a estar na rua ou em casa de cada um. 
Hoje já há muitas coisas dessas, mas na altura faltavam, por exemplo, as lavandarias públicas, que eram um 
projeto do presidente Teixeira Lopes para facilitar a vida às pessoas das barracas. 
Outro edifício era o cinema. Havia uma sala que era adaptada para passar cinema e fazer teatro. Era, portanto, 
uma sala polivalente.  
 
Nós até propúnhamos construções lá… 
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anexo 8 
Links de acesso às sessões de Assembleia Líquida, 2021.  
 

 

Dia / Day 1 

19 de fevereiro |19;00-20:30  

Topografias Líquidas / Liquid Topography 

https://drive.google.com/file/d/1ACWkkSvV2EwyNDBqkBoN1JADg_7tDLJa/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Dia / Day  2 

26 de fevereiro |19;00-20:30  

Vizinhança Líquida / Liquid Neighborhood 

https://drive.google.com/file/d/1aqDFbBUzBFNt5uKY8SVN_rgnEc1dC18e/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

Dia / Day 3 

5 de março |19;00-20:45  

Workshop Líquido / Liquid workshop 

https://drive.google.com/file/d/1lo_nTMy86_4iELHmuPkyyqRP3x-i_Yef/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ACWkkSvV2EwyNDBqkBoN1JADg_7tDLJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqDFbBUzBFNt5uKY8SVN_rgnEc1dC18e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lo_nTMy86_4iELHmuPkyyqRP3x-i_Yef/view?usp=sharing
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