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Resumo 

 

A investigação que se apresenta sob metodologia de estudo de caso é 

fruto de uma complementaridade entre a práctica e a teoria, entre o corpo 

de texto que se segue e a exposição patente no Museu da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto1. Estes manifestam as geografias e 

cartografias de Retorno a Casa decorridas entre o ano de 2008 e 2014. 

A estruturação deste objecto teórico não se prende com as estruturas 

metodológicas de apresentação formal académica, antes se relaciona com 

a narrativa Retorno a Casa e as narrativas particulares do Retorno a Casa. 

Que lugar é esse a que Casa? 

O território geográfico referencial de influência e implementação foi o 

Norte de Portugal e da Galiza, com especial enfoque na zona da raia do 

Vale do Minho. 

O conceito de Fronteira na amplitude do termo norteou esta investigação, 

em diversas vertentes do campo experimental, tendo sido relevante neste 

contexto a memória colectiva no território da práctica do Contrabando. 

Esta aura influenciou-nos ao nível das escolhas e processos no modo 

escultórico. Tomou especial importância na construção simbólica e 

metafórica de Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas casa? 

projecto de carácter relacional, performativo e participativo que 

transacionou a passagem do corpo visceral animal ao corpo 

transfronteiriço, título desta investigação, onde o pombo-correio se 

apresenta como imagem-portal deste imagético que construímos. 

Palavras-chave: Escultura; Performance Arte; Corpo; Transdisciplinar; Pombo-Correio. 

                                                      
1 Vd. Anexos: Exposição final. Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto. Dezembro de 2014. 

 



Abstract 

The research presented here under case study methodology is the result of 

complementarity between practice and theory, between the text that 

follows and the present exhibition at the Museum of Fine Arts of 

Universidade do Porto
2
. 

These demonstrate the geographies and cartographies of Return Home 

between the year 2008 and 2014. 

The structure of this theoretical object does not guide itself solely through 

the methodological frameworks of formal academic presentation, it rather 

relates to Return Home and particular narratives from  Return  Home. 

What place is this you call home? 

The geographic territory of influence and implementation was the North of 

Portugal and Galicia, with special focus on the area of the Raia in the 

Minho valley. 

The concept of frontier, taking into account the amplitude of the term, 

guided this research through different sides of the experimental field, 

having been relevant in its context the collective memory of this 

smuggling territory. 

Its aura influenced our work process and choices about the sculptural 

mode, having been of great significance in the symbolic and metaphorical 

construction of Return Home, What place is this you call home? - a 

relational project, performative and participative - that allowed the 

transition to visceral animal body to borderline body, title that guides this 

research, where the carrier pigeon is presented as doorway of the imagery 

that follows. 

Keywords: Sculpture; Art Performance; Body; Transdisciplinary; Carrier Pigeon. 

                                                      
2 Vd. Anexos: Exposição final. Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto. Dezembro de 2014. 
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Introdução 

 

O Projecto de dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em 

Escultura da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto que se 

apresenta sob designação Do Corpo Visceral Animal ao Corpo 

Transfronteiriço sustenta-se, em grande parte, num conjunto de 

experimentações taxidérmicas, de moldagem e práticas em torno do 

conceito de Corpo e de Fronteira, através de acontecimentos/ocorrências 

de natureza performativa desenvolvidas nos últimos seis anos no espaço 

público no Norte de Portugal, junto das comunidades, e em parceria com 

diferentes agentes culturais, que designamos Retorno a Casa. Que Lugar 

é esse a que chamas Casa?, projecto sustentado por uma constelação de 

eventos de natureza transdisciplinar, a convocar diferentes áreas de 

conhecimento e produção artística, a performance arte, a escultura, a 

literatura, a poesia,  a escrita teatral e mesmo a columbofilia, esta última 

a conciliar e a servir de centro agregador e de ponto de partida da 

presente investigação ao nível da práctica artística. 

A componente de experiência práctica superou em larga medida a 

investigação teórica. O campo práctico experimental tem como premissa 

de pesquisa conceptual original a proposição antes referida Do Corpo 

Visceral Animal ao Corpo Transfronteiriço, enunciado que em si mesmo 

guarda a característica matricial original de um projecto cujos inícios 

reportam ao 3 º ano de licenciatura, concretamente à performance Auto-

Pré-Luto
3
, para a qual convocamos o nosso próprio corpo como matéria 

de trabalho, onde a relação das fronteiras emocionais foram postas em 

causa, e pela primeira vez questionadas. Um corpo que inicialmente foi o 

nosso, mas que logo haveria de atravessar e percorrer vários espaços, 

reconhecendo-se nele o de ser um corpo mutável marcadamente diferente 

                                                      
3 Vd. Anexos: Auto-Pré-Luto (2008). 
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dos seus ascendentes directos, um corpo adaptável a diversos meios da 

práctica artística, um corpo a abrir-se rapidamente em várias direcções, 

chegando- se assim ao conceito de corpo visceral animal a que demos 

existência no projecto desenvolvido no primeiro ano curricular do curso 

de mestrado em escultura, que designamos Sacos do Ser
4
, trabalho a 

remeter para o arquétipo de casa, de contentor, continente de um ser que 

um dia tomou forma. 

Temos assim que a primeira parte da proposição Do Corpo Visceral 

Animal ao Corpo Transfronteiriço refere em contexto com a nossa 

investigação um corpo que inicialmente foi o nosso próprio corpo, mas 

que também agrafa o do corpo visceral animal, como é designado, 

alargado a experiências no campo da taxidermia, para ser depois, 

finalmente, e por mutação súbita, um corpo transfronteiriço, cabendo 

neste o corpo institucional concretizado pela primeira vez na forma de 

um projecto performativo em parceria com a Corporação de Bombeiros 

Voluntários de Valença, e que haveria de dar espaço a outros projectos de 

idêntico pendor relacional institucional a par da explicitação de conceitos 

de fronteira cada vez mais complexos, com amplitudes diversas, todas 

com sentido próprio como adiante se verá na apresentação dos diferentes 

projectos que constroem o presente estudo de caso que designamos 

Retorno a Casa. Que Lugar é esse a Que Chamas Casa? 

Os acontecimentos que adiante identificamos referem ocorrências de 

diferente natureza, uns propostos e concretizados nos espaços públicos de 

diferentes cidades e vilas do Norte de Portugal, do Porto a Vila Nova de 

Cerveira, ocorrências que se revisitaram em Viana do Castelo, em 

Monção, Melgaço e Valença, outros a acontecerem em espaços culturais 

nomeadamente no Palácio da Brejoeira, em Monção, ou mesmo em 

estruturas museográficas e em galerias, acontecimentos a merecerem 

                                                      
4 Vd. Anexos: Sacos do Ser (2010). 



17  

diferentes contributos nomeadamente da Reitoria da Universidade do 

Porto, do Palácio da Brejoeira, em Monção, do Arte Institute de Nova 

York, das Câmaras Municipais de Monção, de  Melgaço, de Valença, 

assim também da Federação Portuguesa de Columbofilia, da Associação 

Columbófila Distrital de Viana do Castelo, da União Columbófila 

Valenciana, e da União Columbófila de Monção tendo em vista a 

implementação e o funcionamento das diferentes ocorrências. Seguimos 

modelos de actuação e metodologias própias de carácter formal que 

envolveram uma apresentação geral do projecto, com sinopse do 

projecto, objectivos gerais, objectivos específicos, cronograma, parceiros 

e previsão de alcance de público. Pertencemos ao território de actuação, 

deste modo a nossa visão é também uma visão de dentro, este factor 

influênciou os nossos modelos de actuação. Previamente agendamos 

reuniões presenciais com os parceiros e só aí entregamos em mãos as 

ideias de projecto a propor já com a estrutura desenhada. Um factor a 

nosso favor foi o de sempre acreditarmos no projecto e no seu potencial, 

no seu valor. 

Apesar da sua complexidade logística foi objectivo da componente 

práctica criar algo de aparentemente simples e de fácil acesso, que pela 

estranheza da sua simplicidade tocasse a emoção do público e que 

algumas sensibilidades despertassem para questões essenciais como 

repensar o estado das estruturas que envolvem o ser humano, a 

construção do pensamento, a própria educação. Procuramos recolocar 

questões simples de carácter social no plano individual. No final 

tentamos criar espaço para reflexão crítica com o outro dos lugares que 

habitamos e que deixamos que nos habitem, os lugares onde nos 

movemos. Falamos de uma imagem e de uma aura de fronteira. À 

temática subjaz um espaço, tenso, dinâmico, prenhe de acontecimentos. 

Um local desejável de passagem, onde a chegada ao outro lado prevê um 

encontro com o outro, ou consigo próprio. O envio de mensagens para si 
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mesmo. Assim parte-se de uma análise do contexto de actuação para 

reflectir sobre de que forma a performance arte poderá contribuir para 

aproximar diferentes públicos. Procuramos com este projecto de 

dissertação de mestrado em escultura o nosso lugar de casa pois ainda 

não o encontramos. É algo que estamos a construir. Esta dissertação 

digamos que é um ponto de situação, está em processo aberto, em 

desenvolvimento, não aprofunda os temas que explora, antes os enuncia, 

com especial premissa de comunicar as metodologias próprias, as 

cartografias intrínsecas a um modo de criar que toma o território de 

actuação e as relações interpessoais como matéria e suporte da escultura. 

Deste modo, falaremos da forma como vemos o corpo, e é nessa 

perspectiva que abordamos a escultura e a performance arte, tomando a 

práctica e respectivo percurso artístico como motes de reflexão e análise, 

com especial enfoque no estudo de caso, o projecto de performance arte 

Retorno a Casa. Que Lugar é esse a que chamas Casa? 5. O pombo-

correio foi o meio com perfil mais aproximado para cumprir esta missão, 

para se tornar a imagem - ícone deste projecto, desta metáfora, destas 

figurações poéticas. A obra apresenta-se como extensão da motivação do 

artista, que pretende trabalhar o territórico pois sente-o fértil; pretende 

despertar as pessoas para a experienciação e procura do caminho do 

Belo, ao mesmo tempo que aprecia criar espaços de intervalo entre outros 

campos de conhecimento onde novas poéticas sociais podem desabrochar 

se assim foram estimuladas. Preocupa-nos de uma forma profunda o 

estado social e a precariedade de espírito cada vez mais presente nas ruas, 

nos sítios, nos lugares, nas escolas. 

A obra como mensagem. Uma mensagem como motivação de acção, 

após entendida, reflectida. Ansiamos que cada um procure o seu lugar, 

que acredite    em si, mas que esteja desperto, atento. Pretendemos deixar 

uma sensação no   outro para que esta se torne uma memória de reflexão, 

                                                      
5 Vd. Anexos: Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? (2011-2014). 
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para que alguém que participe se pergunte: o porquê de tudo isto? Será 

que o objectivo do projecto Retono a Casa. Que Lugar é esse a que 

chamas Casa? é apenas o de soltar pombos-correios, para que eles 

retornem aos seus pombais de origem? A motivação que esteve na 

origem deste projecto surge do acumular e do colocar em relação 

distintas experiências autobiográficas vivenciadas pela autora com a sua 

praxis enquanto escultora, onde a apropriação e migração de modos 

operandis inter e intra áreas de conhecimento se torna evidente. 

Procuramos perceber o Corpo e a sua transfrontariedade, a estruturação 

da sua presença e da sua não-presença. 

Assim o corpo de texto percorre a forma como vemos o corpo, a 

escultura e a performance arte para nos debruçarmos na ideia de criação 

de novos espaços. E de que forma a prática da performance arte poderá 

contribuir para uma evolução social qualitativa. Apresentamos a nossa 

prática, o nosso processo de trabalho fazendo a viagem pelas nove 

performances arte realizadas no Norte de Portugal (2009-2014), 

enunciando o processo de trabalho todo ele de carácter performativo. 

Interessante é percebermos as relações de interpenetração entre processo 

e resultado final, um e outro são a mesma coisa. Falamos de uma 

investigação teórica- práctica, onde o campo experimental testa os seus 

limites e fronteiras na própia vida através de acontecimentos, onde a 

construção, exploração e entendimento dos próprios conceitos é aberta e 

partilhada. Sem medo de perder o norte tecemos relações com a aura de 

espaços arquitectónicos, outros institucionais para alcançar a poética 

simples de encontro com o outro. O processo viaja desde a construção do 

pombal na Quinta da Brejoeira (2010) até à organização do 1ª Encontro 

de Escritores da Lusofonia (2011) onde a Língua Portuguesa foi tomada 

como casa mãe, onde artistas plásticos, músicos e escritores viajaram até 

Monção para trocar impressões e debater conceitos de pertença, de 

identidade, de espaço, onde modos de compor e ver o mundo com as suas 
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fronteiras invisíveis, através da Língua foram enunciados. Como se 

constrói a Casa? Continuamos a viagem pelas parcerias com a plataforma 

Arte Institute de N.Y. projecto ainda a decorrer que expande o conceito 

de casa para a relação deste com o mundo. Casa-mundo é um projecto de 

co-curadoria, abre-se a uma relação internacional entre 12 artistas, seis 

dos quais a viver em Portugal, os restantes seis a viver em Nova York, 

que respondem com um trabalho artístico à pergunta Que lugar é esse a 

que chamas Casa-Mundo? Vertente internacional do projecto em estudo. 

Voltamos para uma análise de contexto, onde actuamos geográficamente 

no terreno, concretamente no Norte de Portugal. Aqui abordamos as 

curadorias levadas a cabo em duas terras de fronteira Chaves- Verin 

(euro-cidade) e Monção- Salvaterra (futura euro-cidade), onde foi dado o 

mesmo enunciado aos artistas emergentes convidados, evocar o 

contrabando e as suas camadas. O contrabando como rede de transacção. 

Interessa-nos a expansão deste conceito de transação nas mais diversas 

áreas, desde as comerciais, às afectivas, assim como as transacções de 

prácticas artísticas e poéticas. O corpo de texto segue o seu curso 

referindo-se á força poética desta investigação teórico-práctica, o pombo-

correio. Posteriomente abordamos o conceito inquietação, a Casa e de 

que forma construímos essa estrutura no imaginário e que relações de 

proximidade se estabelecem entre o veiculo e o suporte no envio da 

mensagem no Retorno a casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? 

Terminamos o corpo de texto com a vertente educativa do presente 

estudo de caso avaliando de que forma esta práctica contribuiu para o 

aumento significativo ao nível da qualidade das suas actividades e da sua 

relação de proximidade com as comunidades em geral. Concluímos com 

o enunciado do novo projecto de cariz performativo e com as orientações 

futuras a dar ao nosso corpo de investigação a partir da escultura dos 

lugares que escolhemos. 

As motivações que nos levam a desenvolver este corpo escrito podem-se 
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subdividir em três categorias: motivações de ordem auto-biográfica; 

motivações que se prendem com o percurso artístico desenvolvido pela 

autora até à data; assim como motivações de carácter social. As 

motivações de ordem auto-biográfica relacionam-se directamente com o 

vínculo familiar e com o facto da autora ter crescido em Monção, 

território rural com identidade raiana, onde se respiram histórias de 

outrora contrabando com a vizinha Galiza, num património natural vasto 

e diversificado. No vínculo familiar existiram dois campos com forte 

componente performativa que influenciaram a nossa educação e 

percepção de mundo. A fonte de rendimento familiar sempre bebeu do 

campo gastronómico, desde confeccionar os alimentos até a arte de saber 

receber e servir no restaurante. Começamos desde cedo a trabalhar com 

os nossos pais paralelamente ao desenvolvimento dos estudos 

académicos. O gosto pelos actos performativos, pelo associativismo, pela 

ideia de comunidade e de grupo advém igualmente da ligação familiar 

(avô, pai e irmãos) à corporação dos Bombeiros Voluntários de Monção, 

da nossa participação desde a infância em simulacros da práctica, assim 

como o acompanhamento nos respectivos exercícios. Todos aqueles 

artefactos, o som, a noção de composição, de ritmo, de união, uma 

extensão do conceito de família, um trabalho de preparação prévia para o 

estar disponível para prestar auxílio ao próximo assim que a sirene 

tocasse, foram construindo este sentido criativo. As motivações que se 

prendem com o percurso artístico, abordam a performance arte, como 

expansão da escultura (formação de licenciatura), como mídia de eleição 

do campo experimental. Parte-se da reflexão do corpo visceral para o 

corpo social onde o relacional e o participativo se assumem como 

estratégias de excelência. 

Os projectos realizados quer no âmbito académico, quer em projectos 

artísticos paralelos, onde a envolvência participativa e relacional com o 

público é evidente, sublinharam a vontade de lhes dar continuidade. A 
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experiência ainda que embrionária no presente estudo de caso, faz-nos 

acreditar que a aproximação com o público em geral, poderá ser uma 

mais valia no questionamento das inquietações que nos movem, assim 

como na criação de novas figurações. Pensar o social, o público, rever o 

estado das coisas, através de uma recolocação da inquietação no 

individual, é objectivo deste projecto. Introduzimos aqui a inquietação 

primordial desta investigação teórico-práctica, uma busca de lugar, de um 

reconhecimento de lugar passado vivido ou esperado para a partir daí 

criar ou recriar um novo. O trabalho práctico desta pesquisa apresenta-se 

como um valor motivacional para esta reflexão social. A vontade de 

contribuir para o estudo e desenvolvimento das artes plásticas no 

território de actuação, o Norte de Portugal, deve-se á crença de que a 

experiência artística poderá servir de portal de desenvolvimento social, 

através de um questionar dos valores de pertença, de identidade, e de 

cidadania. A temática desta dissertação, tem como eixo principal a 

dictomia arte e vida. Esta que parece já gasta e cansada, torna-se na 

contemporaneidade precária e por isso naturalmente, alvo de reflexão. A 

pesquisa teórico-práctica aborda a escultura como ponto de partida para a 

performance arte e esta como aglutinador de várias áreas, que através da 

transdisciplinaridade, conceitos e modos operandis, migram de forma a 

que se liberte o perfume de novas poéticas sociais. 
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Contexto 

“Toda a imagem requer primeiramente um contexto, também designado 

como referente, para o qual remete; requer seguidamente um código 

pelo menos parcialmente comum ao destinador e ao destinatário; é 

também necessário um contacto, canal físico entre os protagonistas que 

permite establecer e manter a comunicação” (Joly, Introdução à análise 

da imagem, 1994, p. 56). 

No Alto Minho a cultura é maioritariamente trabalhada pelos agentes 

locais com responsabilidades a este nível como entretenimento, ligada 

muitas vezes à etnografia, vista sob o ponto de vista do folclore. O apoio 

financeiro dado muitas vezes a esta espessura dos valores culturais 

ensombra a hipótese de outros valores desabrocharem. No entanto existe 

uma alegria, uma descontracção do festivo, do ir às festas, do convivium. 

Este convivium é um dos aspectos positivos a reter. Retorno a Casa. Que 

lugar é esse a que chamas Casa?  inspirou-se nesta imagem para se fazer 

representar no espaço público e suscitar o interesse por parte das pessoas. 

É à mesa que se discutem as grandes questões e se fazem os grandes 

negócios. Na Grécia Antiga, a Pólis era discutida na praça pública, onde 

se falava de sociedade. Deste modo a construção da imagem e sua 

apresentação prendem-se com metodologias de um site-specific de 

outrora ligado à vida nas praças públicas. Damos um passo atrás, ao 

analógico para assimilarmos o digital. Evocamos a aura do lugar. Quando 

o público participa, a acção regista uma memória no espectador, uma 

vivência. Foi o conceito de fronteira que norteou e influenciou as nossas 

reflexões, escolhas e inquietações no decorrer da investigação práctica. 

Como já foi referido começamos por trabalhar as fronteiras entre o 

interior e o exterior de um corpo animal, passamos posteriormente a 

trabalhar as fronteiras territoriais entre o Norte de Portugal e da Galiza, 
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passando a trabalhar as fronteiras invisíveis através de um corpo 

igualmente invisível que as transita, através da criação de novos espaços 

e canais, através de um projecto de teor comunicacional. Segundo Felix 

Guatari um mapa é uma questão de performance.  Retorno a Casa. Que 

lugar é esse a que chamas Casa? assumiu diversas cartografias. Tivemos 

o território e seus lugares como matéria de trabalho, esculpimos alguns 

lugares. O modelo operativo de comunicação com a população em geral 

do Alto Minho ocorreu nas praças públicas aquando das ocorrências 

assim como em espaços institucionais propícios à migração deste corpo 

que apresentamos. Trabalhamos a Fronteira como conceito e como 

espaço de intervenção. Tendo como objectivo contribuir para o 

desenvolvimento da práctica artística no Norte de Portugal, aceitamos os 

convites curatoriais de duas exposições transfronteiriças de arte 

contemporânea em terras raianas, trabalhamos as fronteiras Chaves-Verin 

em 2012 e Monção-Salvaterra em 2013. A primeira euro-cidade e a 

segunda futura euro-cidade. 

Aqui aconteceram conversas abertas gratuítas às comunidades com o teor 

das prácticas e conceitos de investigação que desenvolvemos no decorrer 

deste corpo de texto. Aqui pretendemos comunicar, aproximar artistas 

com a comunidade em geral, assim como também e de igual modo 

aproximar as camadas jovens do tecido institucional com poder de 

decisão nos assuntos conectados com os seus interesses. 

A temática destas exposições foi a mesma pois os objectivos eram os 

mesmos, por outro lado pretendemos de igual modo explorar e expandir 

o conceito de investigação curatorial e com influência relevante no 

Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?. Falamos de 

contrabando, contudo o título das exposições foi Contrabandum. Em 

tempos passados os banditores (proclamadores) anunciavam o bandum 

(ordem ou decreto de autoridade pública), o que corresponde hoje a 

notificação; todos aqueles que ocorrecem em acções financeiras opostas 
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ou contrárias ao bandum eram designados de contrabandistas. Aqui 

balizamos um contrabando digamos de baixa densidade, aquele que 

correspondia ao contrabando de bens de uso doméstico como pimenta, 

café, lingerie, cacau, e gado, ou seja um contrabando de sobrevivência ou 

aquele que produziu baixa ou média riqueza económica àquele que o 

praticou. Hoje em dia o tema contrabando é um assunto de alta 

pertinência e um assunto de trato delicado, que não é tratado nem 

aprofundado pelos orgãos de comunicação social como deveria, este 

também, não é o espaço que lhe serve de desenvolvimento crítico e 

investigação. Contudo referimo-nos a um contrabando contemporâneo   

que designamos de contrabando de alta densidade, uma densidade 

conectada com o grau de insegurança e esta com a crise e o terrorismo 

que diariamente os meios de comunicação social apontam e manifestam 

na Europa e no Mundo. Apesar da diluição de fronteiras físicas o control 

de passageiros e mercadorias no Norte de Portugal e da Galiza é cada vez 

mais apertado, atento por parte das autoridades quer portuguesas quer 

galegas. Ambas as tipologias de contrabando são associadas a práticas 

ílicitas, contudo a grande diferença entre elas reside na escala ao nível 

das transações político-económicas e resultados que dai advém. Por outro 

lado, existe um fator relevante de distinção, a segurança de si e dos seus. 

Os contrabandistas de baixa densidade colocavam a sua própia vida em 

risco, aquando da passagem ilícita de fronteiras terrestres ou aquáticas, a 

exemplo a passagem do Rio Minho, rio internacional que assume a 

fronteira geográfica entre o Norte de Portugal e da Galiza, o qual banha o 

território que abordamos neste estudo de caso. Os contrabandistas de alta 

densidade colocam em risco a sua vida e a vida dos seus familiares. 

Em 1532 não existe a dita raia, nesta altura a demarcação dos limites 

eram fixados até aos limites das aldeias mais próximas. Até 1864 não 

podemos falar de Fronteira. O tratado de Lisboa de 1864 que no presente 

ano celebra 150 anos aprovou os limites entre Portugal e Espanha logo a 



26  

existência de fronteira. 

“Foi um trabalho levado a cabo por uma Comissão Mista Internacional, 

com instruções que regulam a sua actividade em 1885.  A Comissão teve 

um laborioso trabalho levado a cabo em inúmeras sessões, redigindo as 

respectivas Atas. Foi feita uma recolha de extensa documentação 

histórica, audição de testemunhos, visitas aos locais, levantamentos 

topográficos, relatórios, etc. Em 1864 a Comissão Diplomática aprova 

unanimemente os acordos ajustados nas bases de um Tratado de Limites 

que os governos dos dois países finalmente publicarão.  Entre esses 

textos enviados à Comissão, contam-se importantes documentos que ao 

longo dos tempos foram delimitando a fronteira e enquadrando a vida 

das populações fronteiriças, nas etapas históricas mais marcantes do 

processo da sua delimitação no quadro da afirmação da independência 

de Portugal. O Tratado de Lisboa fixará finalmente a demarcação da 

fronteira, encerrando séculos de contendas e também da mais larga 

convivência dos povos em largos territórios de fronteira e abrindo 

caminho à afirmação dos mais extensos centralismos e nacionalismos em 

Portugal e Espanha” (Minho., 2014). 

Segundo Professor Doutor José Viriato Capela nas “Conversas na Raia” 

ao falarmos de fronteira no Norte de Portugal e da Galiza temos 

igualmente que falar da época moderna, a época de construção das 

paróquias com seus limites tão bem fixados nos livros dos Tombos, e 

respectiva vigilância aos sacramentários. 

Poderão hoje em dia, os jovens criadores e artistas, aqueles pequenos 

fazedores de Luz, que acreditam e apostam em novos modelos, que 

continuam a trabalhar nas suas investigações e nos seus projectos 

artísticos, apesar das circunstâncias político-económicas, serem 

considerados contrabandistas? Fará sentido numa época onde as 
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fronteiras físicas foram abolidas, onde se trabalha no caminho das euro-

cidades, reabordar o contrabando? Fluxo, que a memória individual 

consciente dos jovens de hoje já não abrange, mas que ainda resiste 

invisível, nos percursos, nas pedras, na paisagem (que muitas vezes 

salvou a vida a homens que se camuflaram dentro desta); na memória 

daqueles mais velhos que o experienciaram na pele, ou daqueles que 

construíram riqueza, que garantiram o sustento e a sobrevivência de 

muitas famílias, que saborearam o vício da tentação do perigo. 

Neste contexto desenvolvemos dois projectos de curadoria sob a 

designação Contrabandum, projectos curatoriais de arte contemporânea, 

que tiveram como objectivos contribuir para a divulgação de prácticas 

artísticas de jovens do Norte de Portugal e da Galiza. Porque as pedras 

também se educam, percursos de outrora contrabando devem ser 

repercorridos, com energia revigorada. O Norte de Portugal e a Galiza 

estão prenhes de desejo de criação mútua, corre-nos nas veias o sangue 

que em tempos de contrabando nutriu a coragem e a força de ousar. Não 

só a temática foi transversal às duas exposições-projectos de curadoria, a 

característica transfronteiriça banhou os dois acontecimentos, estando 

representados jovens artistas de Portugal e da Galiza. A linha curatorial 

vincou-se pelo convite a artistas que nas suas obras e respectivos modos 

processuais se sentisse a aura de fronteira. A fronteira é um lugar de 

performance, e a performance um lugar de fronteira. 
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É interessante denotar que os jovens artistas portugueses apesar de 

formações em áreas artísticas distintas eram originários em grande 

medida de Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Estes 

tendem nos últimos anos para o uso e a prática da performance arte na 

sua produção artística, aspecto que se tem vindo a afirmar com mais 

impacto nos últimos 5 anos. Aqui abre-se espaço para uma futura 

insvestigação, que aprofunde em que medida esta alteração de meio 

altera as visões, modos perceptivos, construtivos e cognitivos da futura 

arte em Portugal. Por outro lado, apontamos aqui algumas inquietações 

pertinentes: que crítica avalia esta tipologia de criação, como se avalia a 

técnica da performance arte, sob que princípios e sob que estruturas é 

feita a crítica da técnica em performance? Se é uma prática que trabalha o 

corpo, então deve a academia fornecer aos alunos disciplinas onde este 

possa ser trabalhado e testado não só, mas também na sua fisicalidade, 

onde exercícios físicos, de voz, de expressão poderiam ser trabalhados. 

Porém aos alunos também cabe propor iniciativas que colmatem ou 

superem as necessidades sentidas. O aluno tem aqui um papel 

determinante, deverá desenvolver um perfil de autonomia e de 

participação com a estrutura FBAUP e com outras estruturas externas à 

mesma, como espaços expositivos institucionais e alternativos, pode 

1 2 

Figura 1-2 | Catálogo da exposição Contrabandum no Posto de comunicação Transfronteiriço 

Eurocidade Chaves-Vérin e respectivo cartaz. Edição de autor.2012 
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inclusive tirar partido do espaço público, o contacto com o tecido social 

externo à FBAUP só enriquecerá os seus campos de construção estéticos 

e artísticos experimentais. Foi nesta linha de trabalho e de motivação 

pessoal que em 2011 convidamos o performer Manoel Barbosa para um 

workshop intensivo de performance arte. Para tal encetamos uma 

parceria entre a Associação de estudantes da FBAUP, o Festival Trama, o 

Museu de Serralves e o Instituto Português do Desporto e Juventude. 

Este workshop intensivo culminou numa apresentação pública no âmbito 

do festival Trama com o título de Lmruuul a 16 de abril de 2011
6
.   

Se a performance arte é teatro ou não, não é o tema que nos preocupa, 

preocupa-nos sim a qualidade das acções que se desenvolvem. A escolha 

pelo meio performativo não deve ser um escape, nem síndrome de 

precariedade, queremos com isto dizer que muitas vezes se considera que 

os alunos trabalham actos performativos, pois é mais económico do que 

pintar a óleo ou esculpir em pedra. A academia deve estar atenta à 

produção artística dos seus alunos e às suas necessidades. Outro ponto de 

reflexão é o mediatismo que este meio dá, depois são as própias 

dinâmicas culturais exteriores a solicitar participações, intervenções e 

aparições, sob o nosso ponto de vista, os criadores que assim o fazem e 

aceitam devem ter atenção às profundidades da sua produção artística e a 

estrutura da mesma, para que não esgotem em pouco tempo. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Vd. Anexos: Workshop de Performance Arte com Manoel Barbosa (2011). 



30  

 

Ao nível metodológico Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas 

Casa? sempre se situou neste espaço rico em transacções como 

transacções processuais, transações comerciais, transações socias, 

transações familiares, transações afectivas, transações metafóricas, 

transações ilegais, transações espirituais e aqui encontramos o pombo-

correio como metáfora de passagem entre espaços, sejam eles físicos, 

geográficos, espácio-temporais ou imateriais. O pombo-correio como 

chave de transação e figura de um corpo sem orgãos, o nosso corpo sem 

orgãos em Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? 
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Pombo-correio 

 

Segundo o pintor Fernando Marques de Oliveira na sua página de 

facebook a 8 de Outubro de 2014, “os animais são a força poética que 

nos acompanha desde crianças”. Parece-nos que com o passar dos anos 

relegamos a atenção a esta força que nos rodeia. Este capítulo reserva 

uma atenção aos valores simbólicos e desvela os desenhos invisíveis que 

o projecto Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? fez no 

tempo e no espaço para que se construísse a sua presença, onde o pombo-

correio é a imagem potência, a figura simbólica e metafórica, a ave 

trânsito carregada de potencial estético, a metáfora relacional entre os 

diversos grupos que passaram pelo Retorno a Casa. Que lugar é esse a 

que chamas Casa? Na história da Arte, o pombo surge muitas vezes 

como ave de anunciação e evocação. A terceira a ser nomeada em termos 

religiosos cristãos. No Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas 

Casa?, e seguindo a imagética do Corpo sem Órgãos o pombo-correio 

sublinha a ideia de transitoriedade e de evolução. O voo. A imagem que 

afiguramos do voo, da viagem do pombo-correio fecha um ciclo. Cria um 

círculo. Mapeia o percurso deste projecto. Contudo a repetição das 

diversas viagens cria um desenho de uma estrutura invisível, criada no 

imaginário, uma forma, que será certamente distinta para cada um que a 

percepciona. A escolha do pombo-correio como animal de eleição deste 

projecto prendeu-se com o facto desta ave cumprir desempenhos muito 

específicos como poder ultrapassar possíveis barreiras terrestres no caso 

da existência de obstáculos físicos à passagem; a capacidade de fuga ao 

controle de informação e comunicação; a sua forte conotação com o 

conceito de liberdade, a relação de afectividade e confiança que se 

estabelece com a ave, devido ao facto desta retornar ao local onde foi 

criada e treinada. O biológico. Durante o nosso percurso pelas 
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experiências com peles de animais, reflectimos sobre a ideia de morte, de 

finitude. Vínhamos de trabalhar o vazio, o esvaziamento, a entranheza 

como conceitos. Evoluímos para trabalhar a vida na sua complexidade, 

nas múltiplas camadas. Comprometemo-nos com o projecto Retorno a 

Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? O projecto práctico desta 

investigação acarretou muitos gastos que foram assumidos por nós. Um 

dos maiores riscos assumidos foi a manutenção do projecto no tempo e 

no espaço e a motivação na sua concretização, pois as variáveis foram 

muitas, os riscos de insucesso eram elevados devido à fragilidade de 

domínio de certas áreas e ao controle de outras em certa medida 

nebulosas. Por outro lado, esta investigação teórico-prática deveria ter 

iniciado e terminado na duração do 2º ciclo de estudos de 2010 a 2012. O 

que não nos foi possível. Trabalhar com elementos e matérias vivas requer 

uma planificação mais exigente e mais detalhada que trabalhar com 

matérias inertes. A exigência é distinta, como já referimos as variáveis são 

muitas. O início da investigação prática pretendeu trabalhar com pombos 

que ainda haviam de nascer. Aqui corremos o risco de não terminarmos o 

ciclo de estudos no tempo académico estipulado, o que aconteceu. Tendo 

este se expandido para os anos 2012-2014. A nossa orçamentação prévia 

inicial não previa este corpo de tempo. Corremos o risco de não sermos 

apoiados em nenhuma fase e o projecto não ter avançado. Contudo esta 

questão foi também ultrapassada. Após a parte infra- estrutural estar a 

decorrer, mediante os objectivos pretendidos e já com consciência que a 

defesa desta investigação seria em data posterior, accionamos a parte 

logística institucional. Foram contactados todos os Municípios do Vale do 

Minho, via email e via contacto telefónico. O projecto foi implementado 

em duas cidades e 4 vilas do Norte de Portugal. 

A própria transdisciplinaridade implícita a esta investigação apresentou-

se como um condicionante pois foi necessário gerir modos e tempos de 

fazer por vezes pouco compatíveis. A exemplo: os convites para 
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implementar as performances públicas não deveriam ocorrer no tempo da 

muda de pena dos pombos-correios que ocorrem no Outono, este projecto 

esteve também sempre condicionado pelas condições climatéricas, pois a 

sua implementação previa o uso do espaço público exterior. Trabalhamos 

com pombos-correios próprios e com pombos-correios de columbófilos 

da região, o que se tornou outro condicionante pois com condições 

climatéricas adversas o risco dos pombos-correios se desorientarem era 

maior. O pombo-correio de corrida é um atleta, fica dispendioso, daí a 

hesitação de empréstimo dos mesmos por parte dos columbófilos. Por 

outro lado, o horário de apresentação dos eventos culturais e artísticos é 

na maioria das vezes depois das 16 horas e 30 minutos, o que para esta 

tipologia de projecto apresenta-se como um horário tardio que coloca em 

risco o próprio projecto, pois com a mudança de hora do dia para a noite, 

a bússola solar que também orienta os pombos-correios altera, logo o seu 

desempenho poderá sofrer alterações, correndo o risco dos pombos-

correios não voltarem no mesmo dia. Na primeira performance pública 

realizada no Porto, corremos vários riscos e sofremos perdas de pombos-

correios por desconhecimento de alguns factores relevantes da prática 

columbófila. Encontramo-nos no desporto columbófilo. Sendo por 

muitos considerado o 2º desporto a nível nacional, a columbofilia, remete 

para a práctica de corridas de pombos-correios, tendo a capacidade de 

percorrer por dia de 700 a 1.000 Km, a velocidades médias superiores a 

90 kms por hora. O pombo-correio tem como principal característica o 

seu sentido de orientação e o seu retorno a casa, fenómeno que ainda não 

tem explicação científica apesar das várias experiências levadas a cabo 

desde há três séculos, na tentativa de dar resposta à questão: o que é que 

orienta os pombos-correio que os faz retornar a casa, ao lugar onde foram 

criados? A ciência ainda não explicou a razão ou as razões deste sentido 

apurado de orientação. Um mapa feito do cruzamento de mapas 

olfactivos, magnéticos, referenciais, ligados à bússola solar e bússola 
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geomagnética, e a um sentido de visão e memória refinados e apurados. 

Segundo Rupert Sheldrake a dificuldade em explicar a navegação das 

aves em termos científicos convencionais já é patente há muitos anos, e 

hoje é mais clara do que nunca. O sentido oculto de orientação dos 

pombos-correios carrega uma aura quase mística que nos seduz. Fala-nos 

de ligações para o espaço e o tempo. O tempo é o elemento primordial de 

modelação do Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? Em 

1948 o Governo Português concedeu o estatuto de utilidade pública ao 

pombo-correio. A columboterapia, é a arte de tratar através do cuidar 

sistemático de pombos –correios, a qual foi desenvolvida em Portugal 

pelo Dr. José Tereso, médico e actual presidente da Federação 

Internacional de Columbofilia, ex-presidente da Federação Portuguesa de 

Columbofilia considerado o pai da columboterapia. Esta práctica vem 

nos dizer que o contacto com os animais pombos-correios relaxa, evita 

sintomas de solidão, ansiedade, estimula a paciência, por sua vez a auto-

confiança é também estimulada. 
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Figura 4 | Fotografias aéreas do início do séc. XX de Sclosshotel Kronberg, Frankfurt 

(Pigeon photography) 

Figura 3 | Pombos-correios fotógrafos nos inicios do séc. XX (Pigeon photography, s.d.). 
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Figura 5-6 | Desdobrável de comunicação do regimento de transmissões do 

exército português. 2012. 

 

Do contacto com cada associação seja ela desportiva, humanitária, 

cultural ou artística experienciado no Retornoa Casa. Que Lugar é esse a 

que chamas Casa? surgiram diversos pontos de interesse que poderiam 

verter para distintas teses e estudos. Como já referido a Columbofilia foi 

um mundo que nos envolvemos propositadamente, pois o nosso 

conhecimento desta prática em Portugal era nulo. Sublinhemos que é 

nulo para a maioria das pessoas que não está directamente envolvida com 

o desporto ou que não tem nenhum familiar próximo adepto ou 

aficionado. O que nos suscita curiosidade é o facto de paralelamente ser 

5 
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considerado um dos 3 desportos nacionais com maior destaque. 

Quisemos perceber as dinâmicas sociais relacionadas ao desporto, 

perceber alguns comportamentos, conhecer melhor este mundo. O que 

nos fascina na transdisciplinaridade é a partilha de modos de ver o 

mundo distintos, a comunicação entre áreas de conhecimento. Deste 

modo a nível metodológico passamos a frequentar os jantares de entrega 

de prémios columbófilos, as exposições e mostras temáticas desde as 

secções desportivas às de beleza no sentido de percebermos o terreno, os 

espaços e lugares deste desporto. Fomos convidados pela Federação 

Portuguesa de Columbofilia para apresentar o Retorno a Casa. Que lugar 

é esse a que chamas Casa? na Mostra Internacional das Caldas da 

Rainha em Janeiro de 2012. Aí estabelecemos contacto com o regimento 

de transmissões do exército português e percebemos que em caso de 

caos, ou crise civil acentuada ou em caso de guerra todos os pombos-

correios civis poderão ser requisitados e poderão ser aqueles que 

assegurarão a comunicação do país. Não sabemos as razões, contudo o 

exército português esta nos últimos anos a repovoar os pombais militares 

e a prática columbófila, deduzimos que seja pela instabilidade social que 

se sente ao nível internacional, com a crise acentuada
7
.  

 

  

                                                      
7 Vd. Anexos: Participação na Exposição Internacional de Columbófilia (Caldas da Rainha, 2012). 
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Construção do pombal 

 

A nível práctico, este projecto aborda o mundo columbófilo como meio, 

e as relações interpessoais e inter-institucionais como matéria da 

escultura. A nossa relação com a columbofilia era enexistente, já que 

nem a nível familiar direto ou distante existiu qualquer relação de 

proximidade com este desporto. Tornou-se então necessário encontrar 

columbófilos na região que nos pudessem orientar, assim como um 

pombal passível de implementação deste projecto. 

Existia uma condicionante. Esse pombal tinha de estar localizado 

geograficamente na nossa terra natal, ou o projecto se adaptava a um 

pombal encontrado ou se contruía um de raiz. Através de algumas 

pesquisas e pedidos de informação e orçamentação rapidamente nos 

apercebemos que esta hipótese estava fora de questão, pois não 

possuíamos capacidade económica para investir numa infraestrutura 

desta envergadura. Os pombais para a reprodução de pombos-correios 

tem particularidades específicas que devem ser cumpridas para que os 

mesmos tenham condições ideais para se desenvolverem em equilíbrio 

com a sua natureza, que foi apurada pelo Homem e dessa forma 

atingirem posteriormente os objectivos competitivos de corrida que o 

homem impôs ao pombo-correio, transformando-o em pombo de corrida. 

Procuramos um pombal. Em conversa com pessoas da comunidade foi-

nos indicada a existência de um nas redondezas, na Quinta da Brejoeira. 

Corria o ano de 2010, data da abertura do Palácio da Brejoeira, da adega 

e respectivos jardins ao público. 

“Este edifício de inicios do séc XIX foi mandado construir por Luis 

Pereira Velho de Moscoso na Quinta do Vale da Rosa, propiedade da 

família desde há alguns séculos, personalidade ilustre, fidalgo da Casa 
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Real e cavaleiro da ordem de Cristo. Na década de 1930, o Palácio é 

vendido novamente, passando a ser adquirido pela família a quem ainda 

hoje pertence e que aí reside, sendo a accionista maioritária da 

Sociedade Anónima que detém este monumento. Na altura, tornou-se 

proprietária Hermínia de Oliveira Paes, sendo que esta ordena a 

reestruturação da propriedade, procedendo à plantação e 

comercialização do prestigiado vinho Palácio da Brejoeira, de casta 

Alvarinho” (HistoriaDePortugal.info, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7- 8 | Vista interior e exterior do pombal vertical na avenida das 

Tílias. 
Quinta da Brejoeira. 2010. 

8

 

7

 



39  

Após reunião com a administração e direcção de marketing partiu-se da 

Quinta da Brejoeira em Monção, como território de implementação a 

nível da prática columbófila. Na Quinta da Brejoeira em Monção foi 

encontrado um primeiro pombal em desuso (Fig. 7 e 8), contudo este 

espaço fantástico, intimista, apesar da sua beleza enquanto edíficio, não 

poderia servir o propósito de criação de pombos-correios devido à sua 

verticalidade e de estar rodeado de árvores, que no futuro se 

apresentariam como obstáculos aos treinos
8
 dos mesmos. Após a 

apresentação do projecto à administração do Palácio da Brejoeira, outro 

espaço em desuso foi encontrado: uma estrutura octogonal que serviu no 

passado ao acolhimento de aves
9
. Este espaço encontrava-se em 

degradação evidente, estando repleto de vegetação. Foi necessário 

adaptar este espaço para a recepção dos primeiros casais de pombos-

correios reprodutores. Esta tarefa apresentou-se como o primeiro grande 

constrangimento do projecto devido à sua morosidade. Não tendo 

formação nem conhecimento na área, tornou-se necessário apoiar-nos de 

um especialista. Por ser um dos principais objectivos desta investigação a 

envolvência de distintos públicos no Retorno a Casa. Que lugar é esse a 

que chamas Casa?, pedimos a colaboração da União Columbófila de 

Monção, assim também relativamente á União Columbófila Valenciana 

da qual somos associados. O acordo estabelecido com a administração do 

Palácio da Brejoeira baseou-se no empréstimo do espaço relativo à 

primitiva Casa das Aves durante o tempo que vigorou o projecto Retorno 

a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?. Contudo, a 

responsabilidade de adequação deste espaço, no passado reservado a 

diferentes tipos de aves, a pombal, foi da nossa inteira responsabilidade, 

desde o corte da densa vegetação e colocação da nova rede no espaço 

envolvente exterior, até ao estudo e adequação do espaço interior. Dos 

oito espaços devolutos da estrutura octogonal foram escolhidos dois, 
                                                      
8 Vd. Anexos: Os treinos mensais e semanais aquando das ocorrências (2012-2013). 
9 Vd. Anexos: Construção do Pombal (2010). 
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virados a nascente, para que de manhã a entrada da luz solar fosse 

directa. 

Ao contrário do que imaginávamos, os pombais para pombos correios 

não requerem um pé direito alto, para que se não habituem a voar dentro 

do pombal, antes aprendam a voar nos momentos dos treinos. O espaço 

quer-se seco e limpo, acolhedor. Esta necessidade foi das maiores 

condicionantes do projecto pois foi necessário muito tempo dedicado a 

esta necessidade pelo menos 1 vez por semana. Fixada a rede interior a 

uma altura de dois metros foi necessário moldar o espaço com poleiros 

de madeira (estruturas onde os pombos correios pousam para descansar). 

Construíamos pela primeira vez um pombal.  

 

 

 
 

                   Figura 9 | Planta do Palácio da Brejoeira e respectivos pombais. 
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Figura 10 | Pombo-correio nascido no pombal. 

 

Esta tarefa foi apoiada por três sócios da União Columbófila de Monção 

que de uma forma informal colaboraram a título pro bono e a equipa 

técnica do Palácio da Brejoeira que montou a estante de colocação dos 

ninhos, forrou e caiou as paredes interiores e colocou um rodapé de 

cimento em todo o cercado exterior. Esta etapa foi morosa, pois os 

trabalhadores afetos à Quinta da Brejoeira apenas desempenhavam as 

suas funções úteis a este nosso projecto em horas muito pontuais, 

intercaladas com outras tarefas da sua labuta vitivinícola e agrícola. 

Nesta fase o projecto prático desta dissertação começava a pesar em 

termos financeiros e também emocionais. O tempo passava, a obra estava 

atrasada, o que tornou a vinda tardia dos primeiros 12 casais de pombos-

correios reprodutores. Os pombos-correios esperados para cumprir a 

missão de mensageiros ainda estavam por nascer e o relógio académico 

do 2.º ciclo de estudos continuava a dar voltas. Sempre acreditamos no 

projecto, na ideia inicial, na sua força. Não fosse a motivação ser grande 

e poderíamos ter desistido nesta fase, pois estávamos a trabalhar sem 

orçamento e as poupanças escasseavam. 

Todos os gastos inerentes ao projecto estavam a ser por nós custeados, 

desde o mais pequeno prego, aos poleiros, etc. Foi então que decidimos 

10
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solicitar um apoio ao Reitor da Universidade do Porto no momento em 

que os serviços académicos abriram candidaturas a bolsas para projectos 

criativos que desenvolvessem trabalho com as comunidades. 

Concorremos com um dossier do Retorno a Casa no qual foi apresentada 

a ideia/mapa e mapas conceptuais também os objectivos específicos, 

gerais e respectivo orçamento do projecto. O qual colheu o apoio da 

Reitoria da Universidade do Porto. O pombal do columbófilo é distinto 

do pombal do artista. 

Encaramos o espaço pombal como espaço de atelier, de pensamento, um 

espaço com uma ambiência quase meditativa, um lugar onde nos 

encontramos, onde a nossa criatividade desplotava, o nosso monumento, 

talvez a nossa projecção de casa. Aqui o som adquire uma importância 

relevante. O som emitido pelos pombos correios acalma, ficou a vontade 

de no futuro dar seguimento à ideia de trabalhar a composição e desenho 

de som, ligado àarquitectura dos pombais, criando espaços meditativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 | Vista exterior de pombais em Isfahan. Irão (Hansen, Castles of the Fields, 

2011). 
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 Figura 12  | Vista interior de pombais em Isfahan. Irão (Hansen, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A nossa afinidade à estrutura inicial vertical prende-se com uma atração 

que associa esta tipologia de espaços, a espaços de foro meditativo e 

reflexivo, ao mesmo tempo que aparentemente inóspitos, evoca o nosso 

lado espiritual, como se de templos pessoais se tratassem. A instalação 

escultórica realizada na 8.ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila 

Verde tinha o chão coberto de escrementos de pombo, partículas de 

diversos compostos orgânicos que fomos acumulando durante o processo 

de trabalho. Um solo fértil, rico em azoto. Onde micro-sistemas de vida 

se estabelecem. Durante os projectos artísticos desenvolvidos no nosso 

percurso enquanto autores, muitas são as críticas por parte do público que 

os associa a algo de repulsa. Apraz-nos trabalhar com matérias orgânicas, 

vivas ou em potência de vida. Construímos o nosso templo. O nosso 

12 

 

13 

 

Figura 13 | Vista interior de uma cúpula de um dos pombais em Isfahan. Irão 

(Hansen, 2011) 
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pombal tinha paredes brancas e as estantes dos ninhos azul claro. Se o 

projecto Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?  tivesse 

uma cor, esta seria a cor azul claro, o azul dos lugares elevados (Neves, 

2002). Para nós a cor portal que Matisse descobriu, a cor que vem da 

água. A linha que vai da terra ao céu será vertical? Neste projecto os 

pombos ao serem lançados faziam uma linha ascendente, depois davam 

uma volta em espiral até reconhecerem o terreno e aí partiam para o seu 

pombal de origem, o seu lugar de casa. È interessante este jogo de 

visualização no espaço. O corpo de Retorno a Casa. Que lugar é esse a 

que chamas Casa? cria as suas taxonomias própias. O apoio do Sargento 

João António Barros Costa actualmente em regime de reserva e atual 

Presidente em exercício da União Columbófila de Monção abrangeu a 

orientação na preparação do nosso Pombal, emprestou os primeiros 12 

casais de pombos-correios (os primeiros reprodutores) assim como por 

diversas vezes apoiou a alimentação dos pombos-correios diariamente, 

pois a autora estava a trabalhar entre o Porto e Monção, o que resultava 

com que muitas vezes não se encontrasse presente no pombal para os 

alimentar, o seu apoio foi fundamental para que o projecto se 

desenvolvesse.  
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Figura 14 | Imagens da vida no pombal. Primeiros pombos-correio nascidos no pombal que foi 

construído.  Fonte: colecção particular de Patrícia Oliveira. 
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Figura 3 

Figura 4 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Em Agosto de 2011 fomos convidados a integrar o Encontro de Arte e 

Natureza em Forcarei, Galiza, a convite do artista Antón Sobral, para 

desenvolver um projecto artístico de land arte. Poucos meses antes 

15 
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Figura 15-17 | Trabalho realizado no Encontro de Arte e Natureza de Forcarei. 

Galiza. 2011. 
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tínhamos assistido no pombal à feitura dos ninhos, ou seja, a preparação 

para a chegada dos primeiros pombos-correios filhos do projecto Retorno 

a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?.  Esta observação foi de 

uma beleza que queremos partilhar convosco. Previamente tínhamos 

colocado no chão do pombal, caruma de pinheiro. Enquanto a fêmea 

aguarda no local escolhido para o ninho, o macho transporta até ao lugar 

fragmentos de caruma, que dá à fêmea, um a um, onde esta vai 

organizando e construindo deste modo o ninho onde irá ver nascer os 

pombos-correios. Não escolheram o pombal, mas dentro deste 

escolheram par e construíram espaço em cooperação, uma estrutura e 

uma construção conjunta.  

Os pombos-correios são fieis, e esta característica é usada e manipulada 

antes das corridas pelos columbófilos muitas vezes como método para 

atingir os objectivos de velocidade e tempo nos pombos-correios, que 

estando retirados e distantes do lar desejam a sua chegada com 

ansiedade. Este método é designado de viuvez.  

O trabalho de land art desenvolvido em Forcarei na Galiza inspirou-se no 

modo construtivo aditivo dos ninhos dos pombos-correios, para desenhar 

percursos no espaço natural. Este projecto foi desenvolvido em parceria 

com o Marcos Guilherme, companheiro de vida e fotógrafo residente do 

projecto Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?. 

Iniciámos por desenhar uma estrutura invisível de fio entre as árvores, à 

qual sucessivamente fomos acrescentando diversos materiais orgânicos 

que o rio fazia chegar no seu percurso de água. Esta tarefa também 

contribuiu para que no seguinte inverno as águas não inundassem as 

terras com tanta frequência, pois acabamos por desentupir diversos 

canais. Foram discutidos temas específicos da land art e bio arte, 

visualizadas e debatidas investigações de alguns artistas presentes e de 

outros contemporâneos. 
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Corpo, Escultura e Performance arte 

 

Falaremos da forma como vemos o corpo, contudo momentos antes 

mostramos o caminho que o nosso corpo tem vindo a percorrer, desde o 

nosso próprio corpo até vós público. 

Em 2008, no 3.º ano de licenciatura enquanto estudantes de escultura 

partimos da observação e experimentação do nosso próprio corpo. 

Testavamos os limites emocionais, encaramos o corpo como própria 

matéria de trabalho. Percebemos-o como Casa, iniciámos uma nova fase 

de vida, encontramo-nos aí. O trabalho parte do poema de Mário de Sá 

Carneiro “Dispersão”, um tema que se divide em doze subtemas. Dámos 

o título de Auto-Pré-Luto. Através de um processo ritualístico, 

procedemos a uma transição para uma outra dimensão psíquica, numa 

alusão constante ao conceito de ciclo, para o eterno retorno. Esta 

performance pode ser dividida em dois atos. O primeiro é uma 

preparação para a transição, a assimilação do sentimento de perda 

profunda sentido antes. O segundo representa a entrega do corpo a um 

sacrifício metafórico. Os objectos incluídos na instalação não são 

apresentados como relíquias da performance, antes carregam a narrativa 

do Auto- Pré-Luto, citando um passado, uma memória de um estado de 

espírito que não se deseja apagar, mas assimilar, referimo-nos ao aspecto 

formal da caixa que guarda o cabelo cortado, assim como desvela os 

objectos usados para a depilação através do seu negativo esculpido em 

mármore
10

. 

Em Fevereiro de 2009 fomos convidados para participar num encontro 

transfronteiriço de jovens artistas em Tuy-Galiza. No qual apresentamos 

a obra Auto-Pré-Luto e a obra Que até me arrepio com a 

                                                      
10 Vd. Anexos: Auto-Pré-Luto (2008). 
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transfrontariedade
11

. 

Esta última foi realizada em modo de residência no local. Com bisturis e 

muita paciência retiramos através de uma linha de apartação a pele de 

uma galinha, que posteriormente foi cozida por essa linha, o resultado 

que obtivemos foi o contentor do corpo físico, a fronteira entre o interior 

e o exterior físico de um corpo, a pele. Um contentor que outrora teve 

uma determinada forma e que com o esvaziamento da mesma se alterou, 

deformou, passando a ser uma outra coisa que não a inicial. Esta pele 

posteriormente foi passada a bronze. 

Neste encontro co-fundamos a par com outros artistas portugueses o 

colectivo Miraxes SA
12

. Este colectivo tinha como objectivos repensar de 

forma crítica e activa, o papel do artista na contemporaneidade. 

Assumimos a performance como meio para nos apresentarmos. Criamos 

uma imagem fictícia de empresa, um corpo de pendor institucional, 

demos entrevistas, tínhamos inclusive cartões, uniformes e site. Um dos 

serviços que anunciamos foi o de prestar criar utopias por encomenda. O 

relacional foi o nosso objecto artístico, entramos na XV Bienal de Vila 

Nova de Cerveira com um stand como instalação da nossa representação, 

a nossa presença. 

Em 2010, ingressamos no primeiro ano do segundo ciclo de estudos, 

continuamos a trabalhar a pele entendida como fronteira
13

, assim como a 

relação entre vazio e cheio, e o esvaziamento. Trabalhavamos o 

esvaziamento de conteúdo ao nível matérico e consecutiva alteração 

formal. Depois da pele de galinha que anteriormente abordamos, aqui 

trabalhamos com um porco que foi morto para fins de consumo. 

Tecnicamente incidimos na execução de moldes para múltiplos, ou seja, 

moldes de cerâmica. Este processo foi moroso devido às especificidades 

                                                      
11 Vd. Anexos: Auto-Pré-Luto (2008) e Que até me arrepio com a transfrontariedade (2009). 
12 Vd. Anexos: Miraxes, SA. (2009). 
13 Vd. Anexos: Sacos do Ser (2010). 
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das matérias. Nesta fase interessamo-nos pelos gabinetes de taxidermia e 

neste âmbito visitamos ateliers da especialidade, para conhecer técnicas, 

produtos de conservação de matérias orgânicas, etc. Tal como a 

columbófilia é um mundo à parte do nosso que gera capital económico de 

grosso modo, a taxidermia também o é. Reservada a um meio social de 

elevado capital económico. Percebemos que o mais jovem taxidermista 

português tem o seu atelier na Maia e que esta é uma área com escassez 

de profissionais e que ainda existe muita procura de profissionais 

especializados, quer para a taxidermia de fins decorativos, quer a 

taxidermia para fins de estudos científicos. Um taxidermista tem de ter 

conhecimento precisos de anatomia animal e ao mesmo tempo 

conhecimentos de química e de escultura, para que os moldes de fibra 

que são executados sejam posteriormente vestidos com a pele e o encaixe 

atingir o nível mais elevado de rigor. Por outro lado, ao taxidermista são 

exigidos muitos conhecimentos do campo da escultura. Reparamos na 

beleza e na força dos olhos de vidro dos animais taxidermizados, 

percebemos que são importados da Alemanha. 

1909-200914 migrou a pesquisa acerca do corpo para o corpo 

institucional, a ideia de corporação, o corpo de um grupo. Ocorreu no 90º 

aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros de Valença 

(AHBVV). Este projecto surge da parceria estabelecida aquando da 

formação do colectivo de artistas Miraxes Sa. Aqui cada um apresentou 

um projecto autoral, tomamos o quartel dos bombeiros como residência. 

Também foram apresentados projectos no Museu Valdés Sobral em 

Valença. O projecto 1909- 2009 teve a colaboração do artista André 

Fonseca, da Letícia Garcês e do Carlos Souto, este que performou 

connosco. Tomamos a torre dos exercícios de simulacro como suporte de 

acção, foi necessário controlar as vertigens. Tínhamos como requisito 

criar uma acção de elogio ao trabalho desenvolvido pelos Bombeiros. 

                                                      
14 Vd. Anexos: 1909-2009 (2009). 
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Esse projecto foi o resultado de um processo de seis meses, durante o 

qual foi estabelecida uma certa dinâmica entre nós e a AHBVV, como 

uma tentativa de diluir as fronteiras entre arte e vida, no contexto do 

colectivo Miraxes SA. Foram realizados exercícios da práctica, em 

workshops de sistemas de retenção. 

Esta performance explora o conceito de Corpo em sentido amplo: corpo – 

dimensão social, o corporativismo, o corpo – actuação efectiva. Através 

de uma apropriação de mecanismos de trabalho e de comunicação do 

bombeiro, uma acção é causada, e os performers incorporam uma 

extensão da equipa de bombeiros. Os movimentos dos artistas são uma 

interpretação de uma composição sonora em apitos, inspirada na 

comunicação de outrora entre os elementos da corporação, que se fazia 

através dos apitos, em situação de emergência, pois náo existiam os 

meios de comunicação de hoje. 
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Figura 18 | Exposição Arqueologia do Fogo (1909-2009). 

Bombeiros Voluntários de Valença. 
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Somos Síssifo
15

 é uma performance que foi apresentada em dois espaços 

distintos. A primeira em Viana do Castelo em 2010, aquando de uns 

encontros sobre performance e a segunda na Praça dos Leões no Porto no 

evento Olhar o Vento, em 2011. Refere-se ao mito de Síssifo, uma alusão 

à rotina diária, ao esforço do indivíduo em subir a montanha metafórica, 

que é representado neste trabalho por cada escada. Enquanto o som da 

gaita de foles define o ritmo, o ritmo lento de tempo, enchemos 

repetidamente as entranhas de porco com gesso, colocando-os 

progressivamente até a escada, em um equilíbrio e estruturação frágeis, 

como modo de orar. No entanto, essas entranhas gradualmente 

moldaram-se e ganharam estabilidade. 

Conceptualmente, este trabalho aborda as questões do ciclo e repetição, 

bem como a tentativa de materializar o vazio, como um elogio para o 

indivíduo que não desiste. 

De certa maneira o corpo está associado, na cultura ocidental, à ideia de 

tormento, pecado e sacrifício que foi sendo transmitida desde a 

antiguidade através da religião, da filosofia e da ciência. Pelo contrário os 

artistas e os escritores procuraram quase sempre fazer a sua apologia. O 

que de uma forma geral aconteceu com o corpo foi que ele foi sendo 

aprisionado por várias disciplinas e instituições que procuraram moldá-lo 

de forma subalterna em relação ao espírito (Jones, 1998). Houve, por 

isso, um conjunto de linguagens, prácticas e técnicas que procuraram 

produzir uma série de identidades sobre ele, atribuindo-lhe unicamente 

uma função orgânica vital e excluindo qualquer outro papel que não fosse 

o de ele servir exclusivamente como um meio instrumental em si mesmo. 

Optámos por dar uma visão não instrumental do corpo, mas antes tentar 

perceber sempre que ele não se manifesta apenas enquanto componente 

de elementos orgânicos, mas igualmente como marca social, psicológica, 

                                                      
15 Vd. Anexos: Somos Síssifo (2010). 
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religiosa e cultural que permite ao artista criar através dele e com ele uma 

multiplicidade de experiências enriquecedoras (Cliford, 1998). Foi a 

pensar na problemática do corpo ligada à arte e, em particular, à 

performance que iremos referir seguidamente alguns tópicos que 

serviram de exemplo para enquadrar teoricamente o trabalho artístico. 

Iremos centrar-nos, portanto, sobre tópicos contemporâneos em torno do 

corpo (casa, social, matéria, entre outros) começando por fazer referência 

ao Corpo sem Orgãos desenvolvido por Artaud e os filósofos Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. O Corpo sem Orgãos é o próprio anti-édipo, 

assim como Artaud o incorpora ao declarar guerra aos órgãos: «(...) se 

quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa 

mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem 

órgãos então tê-lo-ão libertado dos seus automatismos e devolvido a sua 

verdadeira liberdade». Assim como o mundo tem uma geografia, também 

o homem interior tem sua geografia e esta é uma coisa material, digamos 

assim. Uma geografia cénica. Um espaço onde há conexões, fluxos e 

delírios comunicativos, ligando arte, vida, poesia e realidade. É neste 

sentido que Artaud se referiu ao mundo como “um abismo da alma” 

(Artaud, 1970). Retirar os órgãos do homem para obter o verdadeiro 

homem, o que habita o corpo. Na tentativa de expandir o campo do 

abismo de alma desenhamos o projecto Retorno a Casa. Tornando-se 

Corpo sem Orgãos, o homem voltará a conquistar a sua liberdade ao 

perder os seus automatismos/determinismos e poderá exercer a sua 

Vontade Pura. Retirado ao corpo os órgãos, o que resta? A realidade 

internalizada numa mente cheia de mecanismos transformadores que 

possibilitam que o homem impavidamente se torne o senhor daquilo que 

ainda não existe, e o faz nascer. O Corpo sem Órgãos de que fala Artaud 

em alguns poemas e textos teóricos, não é um corpo anatômico, 

produtivo e acabado, mas um corpo improdutivo imagético gerado por 

estados singulares de percepção do próprio corpo e do próprio eu. É um 
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corpo excepcional, um corpo que não tem fome, nem sede, um corpo 

xamânico, em êxtase, um corpo derivado da crença no sagrado e na 

operação da magia. Um corpo, como diz Deleuze citando Artaud, «Sem 

boca. Sem língua. Sem dentes. Sem laringe. Sem esófago. Sem estômago. 

Sem ventre. Sem ânus». Todavia, este Corpo Sem Órgãos pode ser 

provocado por exercícios psicofísicos, e isto só pode ser totalmente 

compreendido na sua dimensão total por quem já o viveu corporalmente. 

O Corpo Sem Órgãos é proporcionado por alguma interferência interna 

ou externa provocativa e catalisadora. Para entender plenamente esta 

proposição de Artaud é preciso acima de tudo experimentar. O sentido 

real só será dado para aqueles que se predisponham passar por uma 

experiência física, corporal, psicofísica, pois de nenhuma outra forma é 

possível compreender. O Corpo Sem Órgãos oferece-se através da 

experiência, fazendo alguns exercícios que fazem parte do quotidiano dos 

actores, dançarinos e performers em busca de um corpo para o espaço da 

representação. É preciso dispor-se, colocar no corpo, encarnar. Porém, 

para sermos compreendidos, do qual é nossa intenção, discorremos sobre 

a nossa interpretação e vivência do conceito de um Corpo Sem Órgãos. 

Isto permite situar melhor o presente estudo de caso Retorno a Casa. Que 

lugar é esse a que chamas Casa? que não procurávamos uma interpretação 

do mundo, em termos de conhecimento, mas sim uma permanente 

experimentação existencial das suas sensações, sendo o corpo uma 

espécie de cosmos que se abria delirantemente a diferentes formas de 

criatividade como a escrita teatral, a poesia, o desenho e o próprio acto de 

performar. Como em Artaud procuramos sempre a expressão plena do 

próprio acto de criar. Este aspecto performativo do seu modo de pensar 

interessa-nos em particular, sobretudo pela forma como através dele, 

concebemos o projecto Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas 

Casa? Tal como as figuras de Bacon se esbatem, se contorcem, se diluem, 

também a forma escultórica conceptual do estudo de caso Retorno a Casa. 
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Que lugar é esse a que chamas Casa? não é estática, mas móvel, está em 

constante movimento aberto, sem medo de perder o seu norte, a sua 

estrutura, os fios pelos quais se rege. A forma escultórica fruto de 

diversas entradas, formas, movimentos, tempos, estados e matérias é 

ambígua, dinâmica, lânguida e presente. Presente no sentido que se 

apresenta sob diversas aparições, apresentações. Sabendo situar-se 

mediante aquilo que se assemelha e aquilo que se distingue. Entendemos 

a prática artística como um campo virtual de múltiplas experimentações 

onde procuramos explorar os limites ou as fronteiras que se esbatem 

entre a representação e a realidade sendo a forma dessa mediação feita 

através da acção directa do nosso próprio corpo. Daí que tenhamos 

começado por falar em Corpo sem Órgãos. Trata-se de uma noção que 

tem a ver com a experiência dinâmica do corpo entendido aqui como um 

processo comunicacional sensorial activado pela linguagem da carne e 

dos gestos que interage principalmente com o espaço, os objectos e os 

espectadores. O corpo é por isso um fio condutor de múltiplas entradas 

que nos permite pensar a nossa relação interna e externa com o mundo de 

uma forma plenamente sensitiva, intuitiva e liberta de preconceitos. 

Retorno a Casa, que lugar é esse a que chamas Casa? é um projecto de 

escultura, na sua vertente performativa como metodologia para esculpir a 

nossa matéria, lugar nas suas cartografias micro e macro. A tradução em 

composição da forma como experienciámos o mundo. A riqueza deste 

projecto reside na observação de constelações de detalhes. Como nos 

aproximamos na infância para observar os percursos das formigas 

aproximando-nos e seguindo-lhe o rastro, Retorno a Casa. Que lugar é 

esse a que chamas Casa? desenvolve-se em teia tecida com fios invisíveis.  
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Figura 19 | Desenhos de Louise Bourgeois. (Kizziah, 2011). 

 

A nossa inspiração é a própria vida, temo-nos como estudo, matéria, 

sempre à disposição e o atelier esta na nossa cabeça como terá afirmado 

Humberto Eco, é portátil, com caixa negra, as páginas dos cadernos de 

estudo são memórias fotográficas, sensitivas e olfativas. O nosso sentido 

experimental remete-nos para constelações etéreas. Temos espírito 

nómada, identificamo-nos com a itenerância e a portabilidade. Existirá 

um fazer feminino da escultura? Não sabemos. Contudo temos uma visão 

expandida do sentido da escultura, e é essa visão táctil, olfactiva e sonora 

com palato apurado que evocamos quando compomos. Fazer e ser 

escultor descomplexa-nos ao mesmo tempo sentimo-nos parte de uma 

mesma matéria. 

O sentido de espaço é lato. Quando pensamos a Fronteira como tema, os 

espaços ganham mais peso, mais presença, mais valor. Accionamos os 

sentidos, a atenção. Atendemos à visão de topo de um voo de um pombo-

correio sobre um território no mesmo instante que percebemos o detalhe 

singular de um olhar que parou no tempo quando reflectiu sobre o lugar 

de casa. O tempo. Se existe uma relação escultórica feminina no Retorno 

a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?, esta poderá ser a relação 
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com o tempo, o tempo escultor. A paciência é uma característica 

necessária em columbofilia assim como também em projectos 

transdisciplinares. É necessário respeitar o tempo como ferramenta da 

escultura. O nosso fazer de hoje bebeu inspiração e influência de autores 

como Joseph Beuys e o seu conceito de escultura social e respectiva 

ligação à educação social; de Marina Abramovic e respectivo 

posicionamento face à vertente ritualista dos seus projectos; do 

accionismo vienense por razões de afinidade semelhantes paralelamente 

a apropriação dos modos participativos comunitários. Embora não se 

relacione com a performance arte o trabalho de Louise Borgeois 

influênciou a nossa estética, uma certa maneira do fazer escultórico, 

muitas vezes associamos o nosso modo de compor criativo aos desenhos 

de espirais e de círculos da autora, as redes, entre outros elementos
16

. 

Interessa-nos dar ênfase à noção de rede, como canal de troca e passagem 

de comunicação. Pensar a performance como mídia de excelência na 

aproximação de diferentes públicos, na tentativa de “por em comum” um 

eu e o outro. Temos trabalhado o espaço público e a performance arte. 

Temos com estas investigações denotado que as prácticas performativas 

colaborativas e participativas podem construir em grande medida para o 

aproximar de diferentes públicos, assim como pode formar de uma forma 

informal a comunidade. Esta deve ser envolvida para que possa perceber 

as dinâmicas próprias desta forma de criar e de produzir conhecimento. 

A performance é uma experiência táctil de natureza física que remete 

para a exposição plena do corpo que já nos referimos mais atrás. A 

própria etimologia da palavra performance (do latim, formare: formar, 

dar forma) aponta para uma actividade que procura estabelecer encontrar 

a forma de uma acção que se procura representar ao vivo. Nesse sentido 

podemos falar da apresentação artística, querendo com isto significar a 

                                                      
16 Vd. Suportes de comunicação da vertente educativa Retorno a Casa (2011-2013). 
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performance de um músico, bailarino ou actor, ou então para designar o 

desempenho de um indivíduo na realização de determinada tarefa, não 

obrigatoriamente de natureza artística como a performance de um atleta, 

de um cozinheiro ou de um artesão. Também se pode dizer “artes da 

performance” querendo com isso dizer uma categoria de modalidades 

artísticas como as “artes do espectáculo” que integra música, teatro e 

dança.  

Entendo a arte “arte-performance” como uma tendência das artes visuais, 

live art, surgida na década de 70 identificada com expressões como body 

art, happening que tem a ver com as vanguardas na Europa do início do 

século XX. Teremos ainda que nos referir a um novo corpo performativo 

que passa hoje por um tipo de tecnologia muito específico, como o vídeo 

por exemplo. O importante filósofo e teórico da literatura Paulo Zumthor 

(1915-1994) chama de “performance mediatizada” a performance em que 

intervem a tecnologia vídeo: «é indiscutível que a intervenção mediática 

retira da performance muito da sua sensualidade…o que falta 

completamente, mesmo na televisão ou no cinema é o que denominei 

tactilidade. Vê-se um rosto; um corpo fala, canta, mas nada permite este 

contacto virtual que existe quando há a presença fisiológica rea. Uma 

performance mediatizada não é verdadeiramente teatral, no sentido que a 

entendo; no entanto, essa performance torna-se bastante diferente do que 

poderia ser qualquer forma de escrita» (Zumthor, 2005). O corpo torna-se 

o centro de um exercício duma recepção onde tudo se joga fora, na 

exterioridade, sendo isso que Zumthor procura dizer embora também para 

ele a performatividade tenha a ver com a voz, a vocalidade do performer 

que ao dizer um texto cria um acto imediato e presente de comunicação. O 

performer também consegue perfeitamente realizar uma experiência viva, 

próxima da voz, mesmo sem a utilizar explicitamente, apenas recorrendo à 

dimensão táctil do seu corpo através do qual transmite vibrações 

emocionais que interagem com o público. A actividade performativa, 
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como se sabe, procura ultrapassar e demarcar-se de uma visão do corpo 

humano centrada na sua funcionalidade fisiológica e orgânica assimilada 

a um registo mecânico activo. Pelo contrário, a performance evidencia, 

em si mesma, vários campos de possibilidade experimental que nos dão a 

ver o modo como uma linguagem autónoma nasce a partir da subversão 

da actividade corporal (Goldberg, 1998). 

No nosso trabalho de performer procuramos sempre valorizar mais o 

processo de criação do que o objecto artístico construído; a nossa 

actuação tem sido nas margens daquilo que habitualmente é visto como 

uma “construção” final ou uma “articulação” entre as partes. Nesse 

sentido previligiamos sempre a expressão anorgânica da 

apresentatividade da ideia, ou seja, damos ênfase à fragmentação dos 

conteúdos da apresentação a qual permanece numa área corporal 

desterritorializada em que os gestos e as atitudes entram em choque tanto 

com a linguagem estabelecida como com os códigos comportamentais 

associados ao corpo. Em termos gerais as performances permitem, 

através de um processo de libertação dos estereótipos, aumentar as 

possibilidades de actuação quase sempre submetidas a uma vigilância e a 

uma alienação de grande dimensão que predomina no dia a dia da vida 

das pessoas. Na performance há por isso uma vontade simultânea de 

apropriação e de expropriação dos territórios dominados pelos códigos 

sociais e semióticos, por vezes, rígidos que a sociedade instituiu. A 

transgressão do convencional, através do corpo do performer, em sintonia 

com o olhar cúmplice e atento do espectador, torna a performance num 

espectáculo (Debord, 1998) que acaba por ser, ao mesmo tempo, 

perigoso e libertador. Se a performance é, em primeiro lugar, o 

envolvimento do corpo dobrado sobre si próprio, num movimento 

simultaneamente de fuga e captura, a questão central de uma parte do 

nosso trabalho. Num outro pólo da expressão corporal performática 

encontramos artistas como Polock (expressionismo abstrato) e Allan 
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Kaprow (Happening). Para Kaprov o que lhe interessou foi sobretudo 

interagir com o público através de acções ou Happenings. Por outro lado, 

artistas como Jean Otth, Daniel Buren, James Lee Byars, Jochen Gerz e 

Richard Kriesche privilegiam os fenómenos da percepção na 

performance. Também encontramos outras formas de performance na 

dança e no teatro como acontece com artistas como Robeert Wilson, 

Bruxce McLean e Adrian Pipper (Goldberg, 1998). 

Finalmente há que referir a relação da performance com as artes visuais, 

nos seus aspectos mais extremos, através da obra de artistas como Vitor 

Acconci, Gina Pane, Chris Burden, Hermann Nitsch, Orlan e Marina 

Abramovic. A principal conclusão que podemos retirar do trabalho de 

todos estes artistas performers é que eles procuraram de uma forma 

extrema e persistente libertar a arte do ilusionismo e dos artifícios 

técnicos em que ela se encontra envolvida. Neste caso trata-se de colocar 

o corpo no centro da acção, avaliando sobretudo a sua resistência, o seu 

potencial de perversidade e autoflagelação, a sua capacidade para 

dissecar situações e provocar conflitos emocionais onde a dor, o grito e o 

sofrimento surgem como estados de exaltação onde o espírito se deixa 

guiar unicamente pela densidade existencial do corpo e das tensões que 

ele liberta em cada momento particular. 

Existe ainda uma relação de aproximação entre a body art e a 

performance porque ambas se encontram dentro do mesmo ponto de 

equilíbrio da própria ideia de representação corporal (Jones, 1998). A 

utilização do corpo como meio de expressão artística é um fenómeno que 

remonta se quisermos à própria origem da arte. As formas de 

comunicação visual e gestual procuram acentuar a necessidade do 

homem intervir na natureza e interagir com a comunidade primitiva. A 

práxis ritual e gestual da performance é uma actividade complexa do 

espírito humano e nesse sentido a performance enquanto linguagem 

corporal autónoma desenvolve autênticos programas criativos, 
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individuais e colectivos. O grande esquecido da filosofia ocidental, 

segundo Nietzsche, o corpo volta a tornar-se hoje num dos mais 

importantes enigmas da vida e redescobre uma temporalidade que se 

confunde com o mito, o delírio, as cerimónias orgíacas e uma certa forma 

de sexualidade primitiva que busca nas sensações o mais profundo 

sentido da vida. Os rituais de acasalamento animal e a busca do amor e 

do prazer erótico são modos do homem e da natureza lidarem com várias 

formas de comportamento que têm como fundamento a representação. 
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Retorno a Casa. 

Que lugar é esse a que chamas Casa? 

 

O projecto Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas casa? 

conheceu diversas ocorrências, a primeira no Porto, na Rua Miguel 

Bombarda a 5 de Novembro de 2011, integrada na exposição Mental 

Phisical Temporary que ocorreu na galeria do Jornal Universitário do 

Porto (JUP). A segunda ocorrência deste mesmo projecto teve lugar em 

Viana do Castelo, a 7 de Janeiro do 2012 a convite da Associação 

Intervenção Social Cultural e Artística- Aisca. A terceira ocorrência teve 

lugar em Melgaço em Agosto de 2012 no âmbito da Festa da Cultura 

promovida pela Câmara Municipal de Melgaço. A quarta ocorrência para 

o projecto Retorno a Casa teve lugar em Valença a 25 de Agosto por 

convite da Câmara Municipal de Valença. No dia 1 de Setembro teve 

lugar a quinta ocorrência em Monção a convite da Câmara Municipal de 

Monção através do respectivo pelouro. Um ano depois este mesmo 

projecto Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? foi 

integrado na 17ª Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira. 

No essencial Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?, ação de 

natureza performativa com vocação para a participação em espaço 

público, estrutura-se numa instalação que recorre a estruturas de metal 

que suportam gaiolas dentro  das quais se distribuem 25 pombos-correios, 

uma mesa sobre a qual se dispõe uma máquina de escrever, riscadores de 

várias cores, película aderente, fita cola de papel, existindo ainda dois 

performers, um fotógrafo , uma câmara e 7 cadeiras. O objectivo geral da 

acção performativa prende-se com a temática da Fronteira, do limite, 

espaço desejado de se ultrapassar. Este projecto de cariz participativo e 

performativo, correlaciona o pombo-correio e a performance arte como 
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metáforas de aproximação entre diversos públicos, através das suas 

funções essênciais, e por muitos já esquecidas na era facebook, no 

primeiro a função de mensageiro, na segunda, a qualidade da 

transdisciplinaridade, a possibilidade de encontro directo e activo com o 

Outro. 
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Figura 20 | Registo do acontecimento no Porto. 

Figura 21 | Registo do acontecimento em Viana do Castelo. 
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Deste modo foi apropriado um espaço reservado a aves já existente e 

adaptado a um pombal, na Quinta da Brejoeira em Monção, no qual 

criamos e treinamos pombos-correio, para que cumprissem a função de 

veículo das diversas manifestações expressas pelos diversos públicos. O 

espaço de acção deste projecto são diversas praças públicas, numa alusão 

à Polis da Grécia Antiga. Em cada praça, como antes referido foram 

instaladas as estruturas com os pombos-correios, uma mesa e cadeiras. 

Na mesa, está uma máquina de escrever, onde é escrita a pergunta “Que 

lugar é esse a que chamas Casa?”, simultaneamente é solicitado ao 

público que responda. Iniciasse o processo de partilha de ideias, debates, 

manifestações, em torno do conceito maior de Casa. Após esta partilha, a 

resposta a esta questão é manifesta em papel, numa mensagem, que é 

colocada por cada um dos participantes na pata do pombo-correio. 

Posteriormente cada participante solta o pombo-correio que escolheu. 

Todos estes pombos-correios voltaram para o seu pombal de origem. Em 

Novembro de 2011, demos início a este percurso performativo no Porto, 

Figura 22 | Imagem da máquina de escrever usada nos acontecimentos Retorno a 
Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?. 
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com o apoio do Arte Institute de New York, a convite da sua Directora 

Ana Miranda. Este projecto com diferentes ocorrências está previsto para 

Roma, para a Corunha, para o Brasil assim também para New York 

prevendo-se a projecção de imagens de ocorrências anteriores. 

Abordamos seguidamente os diferentes contextos que caracterizam as 

diferentes intervenções / ocorrências com o sentido de analisar os 

diferentes públicos e respectivos espaços. Assim a primeira ocorrência 

Retorno a Casa que teve lugar na Rua Miguel Bombarda lidou com um 

público naturalmente próximo do meio artístico, habitual frequentador de 

galerias, exposições, sendo por isso natural o contacto privilegiado com 

artistas, escritores, poetas, e estudantes de Belas-Artes, com o público em 

geral também ele especial interessado e motivado para a produção 

cultural. Já na ocorrência da Praça da República em Viana do Castelo o 

público caracterizava-se por ter uma curiosidade maior nos aspectos 

relativos à performance, mas também aos aspectos que directamente 

ligam à columbofilia. O desporto columbófilo a fazer sentir a presença de 

um grande número de adeptos e entusiastas, talvez devido às exposições 

usuais ligadas a este desporto e ao trabalho que a Associação Distrital de 

Columbofilia de Viana do Castelo tem desenvolvido em prol do desporto. 

Em Melgaço na Praça da República o público caracterizou- se pela 

presença significativa de emigrantes franceses, turistas e respecticas 

famílias, participantes da semana da Cultura. Em Valença como em 

Monção o público foi essencialmente composto por grupos de turistas 

galegos, alemães, e portugueses, comunidades ligadas à área da educação 

e famílias de emigrantes que passeavam nas ruas da fortaleza no caso de 

Valença e na Praça Deu-la-Deu no caso de Monção, espaços dedicados 

ao comércio. Estas ocorrências demoraram menos tempo que as 

restantes, pois, a participação do público foi elevada, talvez devido ao 

bom tempo e pelo facto de serem em manhãs de sábado, o que permitiu 

que o público tivesse mais tempo disponível para participar. Em Vila 
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Nova de Cerveira o público surgiu de forma mais organizada, segundo 

circuitos desenhados pela organização tendo em vista o momento 

inaugural da 17ª Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira em 2013. 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todas as ocorrências participaram pessoas com deficiência mental. A 

alegria de participação era evidente. Não temos formação especializada 

para nos debruçarmos sobre o assunto. Contudo, denotamos através da 

observação de campo que os pombos-correios suscitam curiosidade, 

impelem à afectividade. Durante as acções performativas, estas pessoas 

observaram, tocaram, sussuraram para os pombos, como se estivessem a 

comunicar com eles, pois os pombos também emitiam sons. Depois o 

acto de desenhar, prender a mensagem na pata do pombo e soltá-lo de 

forma colectiva libertava uma alegria contagiante. Aspecto que se denota 

em alguns registos fotográficos. 
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 Figura 23 | Registo do acontecimento em Melgaço. 
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Figura 24 | Registo do acontecimento em Valença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob o ponto de vista da análise e reflexão relativa à interacção com o 

público Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? pode 

dividir-se em 3 acções de relevo de interacção artista-público: a resposta à 

pergunta “Que lugar é esse a que chamas Casa?”; e duas acções ditas de 

sensação, b) a colocação da mensagem da pata do pombo-correio e a 
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Figura 25 | Registo do acontecimento em Vila Nova de Cerveira. 
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ação de libertar o pombo-correio.  

a) A resposta à pergunta: “Que lugar é esse a que chamas Casa?” 

A performance inicia com a aproximação do performer ao público que 

circula em torno da instalação das gaiolas que contém os pombos-

correios. São várias as perguntas que surgem às quais o performer 

responde enquanto convida o público a sentar-se à mesa e a reflectir 

sobre o conceito de Casa. Neste momento o performer afasta-se para dar 

espaço de instrospecção a cada participante. Terminada a resposta por 

escrito ou em desenho, o performer volta a aproximar-se e oferece ajuda 

para colocar a mensagem na pata do pombo-correio. O espaço de 

resposta do público é limitado, circunscreve-se a uma tira de papel com 

um máximo de 15cm e a um curto período de tempo. Propiciamos o 

efeito telegráfico, a constituição de um agenciamento de enunciação. 

Delimitamos um espaço gráfico. 

b) A colocação da mensagem da pata do pombo-correio e a ação de 

libertar o pombo-correio 

1. A colocação da resposta/mensagem na pata do pombo-

correio 

A performance arte dá-nos algo que transpira, que se vive, onde se sente 

na pele a presença. O contacto com o público em Retorno a Casa. Que 

lugar é esse a que chamas Casa? foi algo de especial. Após a colocação da 

mensagem na pata do pombo-correio existiu um momento de silêncio 

entre o performer e o público. Um contacto mais apertado entre público e 

o animal. Uma partilha de saber-silêncio. Um saber presença, potenciado 

pela sensação táctil, olfativa, uma criação de memória física no 

espectador. Participaram pessoas que demonstraram sinais de medo, de 

fobia aos pombos-correios, em especial às penas. Existe uma ideia 

generalizada que associa o pombo a um veículo de bactérias e de doenças 
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urbanas, prevalece a ideia de pombo urbano. O pombo-correio é distinto 

ao nível da saúde. Ao contrário do pombo urbano este é vacinado, 

controlada a sua alimentaçáo e respectiva higiene. Contudo, a 

representação social e simbólica do pombo enquanto animal, coloca-o 

num estatuto de protecção.  

Apesar de reconhecido foco infeccioso nos grandes centros urbanos um 

pouco por todo o mundo, as comunidades continuam a fornecer-lhe 

alimento, denotando carinho pela ave. Esta protecção poderá relacionar-

se pela influência das representações metafóricas da religião judaico-

cristã. Talvez daí advenha o não costume de não nos servirmos da carne 

dos pombos para fins alimentícios. 

2. A acção de soltar o pombo-correio/questão de endereço e 

envio 

Tal como na pintura de Bacon conseguimos perceber para onde se dirigem 

as figuras, também em Retono a Casa. Que lugar é esse a que chamas 

Casa? o espectador é levado a desenhar no espaço aéreo linhas 

imaginárias dos percursos dos voos do pombo-correio. Por cada ação em 

cada praça pública são imaginadas como que linhas de fuga, linhas que 

convergem para o mesmo ponto de fuga, o pombal de origem. Momentos 

antes a sensação-vibração de soltar um pássaro carrega em si a metáfora 

da liberdade, de paz, de um novo destino. Uma sensação de partilha de 

fazer acontecer. 

As construções de imagens e experiências estéticas portam o espectador 

para outros caminhos, outras sensações, outras realidades. Este projecto 

tomou o espaço aéreo como canal /espaço passível de intervenção 

artística. Tal como em Duchamp existe uma dialética entre título e 

objecto artístico, ou seja, a obra cumpre-se nessa intrínseca relação, aqui 

a obra para ser assimilada deve o imaginário do espectador percorrer os 

caminhos pela obra percorridos. È na percepção da relação dos mesmos 
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que esta se cumpre. Deste modo, o espaço de intervenção é aquele que se 

circunscreve entre o meio terrestre, o meio aéreo e o digital, na relação 

entre espectador-performer (meio terrestre) / animal (meio aéreo) / 

performer-espectador (meio digital). Um círculo que se desenha. 
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Figura 26 | Imagens dos acontecimentos em Melgaço, Vila Nova de Cerveira e Viana 

do Castelo. 
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Veículo e suporte 

 

Neste capítulo pretende-se abordar a dialéctica entre suporte e veículo no 

Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? As características 

inerentes a cada referente e de que forma se interpenetram. Que relações 

de significação se estabelecem aquando da sua escolha. 

“Na comunicação não há consenso, mas sim a possibilidade de 

“performance” no(s) outro(s) e em si mesmos. No entanto devemos 

acrescentar que o consenso, o acordo, é um horizonte inatingível. Todos 

os consensos são locais e momentâneos, frágeis e fugidios. As 

informações são também, circunscritas, efémeras.” (Albuquerque, 2010, 

p. 7). 

Enviar uma mensagem de forma analógica não é a mesma experiência 

que enviar um email, um sms, ou usar o facebook. No Retorno a casa. 

Que lugar é esse a que chamas Casa? a pergunta que termina o título do 

projecto e que servia de estímulo à participação de cada sujeito foi escrita 

à máquina de escrever cada vez que cada sujeito se sentava à mesa. O uso 

da máquina de escrever garantia que no caso hipotético da mensagem se 

perder e alguém a encontrasse, a leitura do conteúdo da pergunta e 

respectivo contacto fossem percebidos. O suporte papel com a pergunta e 

o contacto, tinha de largura 5 cm e 15 cm de cumprimento. A dimensão 

das respostas, como já foi referido no capítulo referente à análise dos 

espaços da obra, foi reduzida impelindo a respostas de estilo telegráfico. 

Este factor relaciona-se com o facto do peso que o pombo-correio pode 

suportar que equivale no máximo a 25 gramas. Se ultrapassemos esse 

peso, estaríamos a condicionar o desempenho de voo, a forçar o animal 

que faria um voo em esforço e a correr o risco da mensagem não chegar 
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ao destino. A forma dos suportes visuais de apresentação dos resultados 

conceptuais e gráficos está intrinsecamente relacionada com questões 

inerentes à própria infra-estrutura do Retorno a Casa. Que lugar é esse a 

que chamas Casa?, ou seja estas questões de ordem prática interpenetram-

se com a estética do mesmo. 

 

 
 

 

 

  

 

 

Figura 27 | Pombos-correios ao chegar ao pombal. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 28 | Exemplo de embrulho das mensagens que chegaram ao pombal. 
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Figura 29 | Parte das mensagens que chegaram ao pombal. 
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Esta é composta por um sistema de referências e significações quase que 

encriptado. Como que um jogo relacional onde as próprias escolhas dos 

modos de fazer, de composição e construção escultóricos são 

condicionadas pelos valores metafóricos, pelos códigos, significações e 

simbologias. Um escultor não compõe como um músico, como um 

coreógrafo ou como um florista. Ao momento de compor, são evocadas 

reminiscências outras advindas da sua génese criativa, da forma como vê 

e interpreta o mundo. Da mesma forma que um desenho de escultor não 

carrega a mesma aura que um desenho de um bailarino. O valor dos 

projectos transdisciplinares é a riqueza da tradução de modos de fazer 

múltiplos que apenas podem enriquecer e favorecer o surgimento de 

novas poéticas. Assim o resultado visual das mensagens chegadas é fruto 

de condicionantes como a dimensão do suporte, o tempo de reflexão e 

escrita de cada participante, o modo como dobrou o suporte, assim como 

o grau de humidade que cada registo adquiriu na sua viagem aérea. A 

viagem aérea que cada mensagem iria fazer condicionou o modo de 

embrulho da mesa. Após as respectivas dobragens, a mensagem foi 

embrulhada com película aderente, de forma a proteger o suporte papel 

da humidade do ar. Contudo muitas mensagens chegaram
17

 com marcas 

de absorção da mesma, o que fez diluir alguns conteúdos. Para que não 

fosse agressivo para os pombos-correios a fixação da mensagem na pata, 

foi usada fita-cola de papel. Esta é resistente à humidade e fácil de 

moldar, adaptável. Enrolamos a mensagem em torno da pata do pombo-

correio como se de uma anilha se tratasse. 

O embrulho, os embrulhos, os mapas, as cartografias e geografias sempre 

nos causaram interesse na sua generalidade. Deparemo-nos sobre os 

embrulhos. Aqui advém-nos à memória as questões do Contrabando. 

Nem sempre os embrulhos correspondem aos seus conteúdos. Contudo 

são estes que mapeiam muitas vezes a viagem dos seus conteúdos, através 

                                                      
17 Vd. Anexos: Registos das mensagens. 



74  

das suas marcas e registos, por vezes subtis. Em tempos de contrabando 

eram muitas vezes as mulheres que se encarregavam de embrulhar as 

mercadorias, de as camuflar para que passassem despercebidas. 

Embora se associe o contrabando mais à figura masculina, a mulher 

sempre foi uma aliada nas questões clandestinas ligadas às transacções 

comerciais ilegais. Quando o pombo-correio chega e se desdobra o 

embrulho da mensagem, um perfume do outro chega até nós. 

Consideramos que acedemos a uma aproximação mais estreita com 

aquele que participou, pois conhecemos não apenas o conteúdo 

conceptual da sua resposta, mas também mais de si através de escolhas 

que fez. Ou seja, na mesa estavam elementos de escolha, como os 

materiais riscadores (canetas, aparos, marcadores) de várias cores e de 

diversas matérias, como cera, carvão, caneta, bioxene. O tempo dado a 

cada participante servia de tempo de reflexão acerca do auto-conceito de 

Casa e de escolha de como organizar a própria mensagem, escolher os 

materiais disponíveis, etc.  

Interessante foi também observar os modos distintos que cada sujeito 

dobrou as mensagens. As marcas, vincos, pequenos rasgos de cada uma 

denotam precisamente as voltas que o mesmo suporte papel deu sobre si 

mesmo como que a preparar-se para voar.  

A dedicação de cada participante no momento de colocação da 

mensagem na pata do pombo-correio foi de apreço com manifestações de 

carinho para com o animal. 

“Este tipo de associação mental que ajuda a distinguir os diferentes 

elementos uns dos outros tem o mérito de permitir interpretar as cores, as 

formas ou os motivos por aquilo que eles são, algo que fazemos de um 

modo relativamente espontâneo, mas também e sobretudo por aquilo que 

eles não são. Com efeito, este método alia à análise simples dos elementos 
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presentes a análise da escolha destes elementos entre outros, o que a 

vem enriquecer consideravelmente.” (Joly, Introdução à análise da 

imagem , 1994, p. 53) . 
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Casa das Artes - 1º Encontro de Escritores da 

Lusofonia Palácio da Brejoeira 

 
 

 

O Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? é fruto de um 

conjunto de constelações, de entradas de várias disciplinas. Podemos 

afirmar que se baseia em princípios da arte relacional e dos movimentos 

conceptuais das artes plásticas como eixos vitais de enunciação, dos 

quais brotam ramificações experimentais que se põe em prática, que se 

partilham, que se estruturam, que se experimentam em contacto com o 

outro. Nesta viagem tivemos o prazer de ser convidados para desenvolver 

um projeto de carácter cultural, desenvolver um espaço de arte e cultura 

na Quinta da Brejoeira. Assumimos o novo desafio e apresentamos um 

projecto onde a Quinta da Brejoeira deixaria de ser uma Quinta apenas 

voltada para a área Vitivinícola e passaria a ser uma Quinta com marca 

própia de vinho da casta Alvarinho, mas também um espaço de criação, 

desenvolvimento e apresentação de Cultura, com especial enfoque na 

criação artística. Estamos no plano do artista- produtor-curador. 

Enquanto Assessora da Casa das Artes tivemos a responsabilidade de 

programar um ciclo de acontecimentos. Tinhamos a liberdade e a 

responsabilidade de criação de conteúdos, critérios e programas. Desde o 

início da relação profissional e institucional com a administração do 

Palácio da Brejoeira, ficou claro e assumido que os eixos estratégicos de 

actuação da Casa das Artes se coadunariam com critérios que a sua 

responsável de projecto tomou como pertinentes. Estes ligados a uma 

crença e motivação de criação de novos públicos através da criação de 

um pólo cultural de excelência, onde novas prácticas artísticas se 

experimentariam. 
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Este projecto estruturado ao nível dos conteúdos, da sua pertinência e do 

seu valor enquanto estratégia cultural em profundidade por diversas 

vezes não satisfez a administração ao nível da sua sustentabilidade 

imediata. Agora com a distanciação necessária em termos espacio-

temporais, percebemos que a missão requeria tempo, tempo esse que a 

administração não pôde disponibilizar ao projecto, por falta de 

sustentabilidade do mesmo. Por problemas internos da administração com 

a direcção de marketing, o projecto viu a sua precoce interrupção 

apelando à contenção de recursos, no entanto ficou a abertura e a 

possibilidade de lhe dar continuidade no futuro se existirem quadros de 

financiamento possíveis de levar o projecto a bom porto. Apesar da sua 

brevidade a programação conseguiu cumprir- se ao nível da 

implementação dos seguintes acontecimentos: Inauguração da Casa das 

Artes com a curadoria da exposição do escultor Volker Schunuttegen 

“Quatro lugares de Silêncio” (Fig. 30); curadoria de Afrontamentos 6, do 

colectivo Afrontamentos, este colectivo fundado por João Galrão e a 

organização do 1º Encontro de Escritores do Palácio da Brejoeira (Fig. 

31-32) Atendemos de forma mais desenvolvida e detalhada a este último 

acontecimento. O Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? 

e suas inquietações sobre a coorporeidade da matéria e a migração do 

corpo para um estado não matérico, através da sua transferência, ou 

digamos aplicação da mesma motivação em outro suporte, motivou-nos a 

reunir com escritores e poetas, os conhecedores da Língua enquanto 

Casa, aqueles que tal como os músicos cozem constelações há muito 

tempo sem matéria física. 

Desde o início que a aura da Galiza esteve presente, algo nos impelia a 

trabalhar a questão da língua portuguesa, como casa sem paredes físicas. 

As questões lusófonas são bolhas sensíveis que devem ser trabalhadas, a 

diversos níveis, não é objectivo desta investigação aprofundar estas 

questões, contudo deixamos aqui o apontamento. 
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Encetamos contactos com a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, na pessoa do seu assessor da cultura Dr. Heráclio do Rêgo. 

Apresentamos o projecto Retorno a Casa e a motivação de organizar um 

encontro de escritores lusófonos, solicitando o seu apoio, o qual foi 

atendido. Foi com prazer que contamos com a sua presença como 

moderador do primeiro painel do evento com a temática. A nós apraz-nos 

experimentar na pele, aqui prestamos o nosso corpo à experiência e 

apresentamo-nos sob a forma de representação. No desenvolvimento 

conceptual do Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? 

envolvia-nos a motivação de trabalhar com a vizinha Galiza. 

Pretendiamos alcançar grupos da comunidade galega com diversos perfis, 

desde as camadas jovens até a reclusos de algumas instituições prisionais 

com o objectivo de percebermos outras tipologias e visões de fronteira. 

Foi na procura de estabelecimento de contactos com agentes locais 

ligados à educação, programação e meio cultural que conhecemos o 

Xurxo Martins, ligado às questões da Língua Portuguesa e da Lusofonia 

enquanto área cultural de maior interesse ao nível da música tradicional e 

da poesia. Reunimos, o Retorno a Casa Que lugar é esse a que chamas 

Casa?  foi apresentado e aí criamos uma equipa de trabalho e 

desenvolvimento do 1º Encontro de Escritores da Lusofonia- Palácio da 

Brejoeira. Escritores, músicos, artistas plásticos e criadores pessoas de 

diferentes âmbitos da cultura e das artes reflectiram sobre a realidade da 

lusofonia sobre as novas tecnologias e a sua relação com a literatura e as 

artes em geral, e sobre os movimentos do chamado altermundo 

(ecologismo, antibelicismo, feminismo, decrescimento…) e a 

relação/situação das artes no mundo contemporâneo. Durante três dias 

possibitou-se a troca de experiências através de conferências, conversas 

abertas, performances, exposições, intervenções de diversas ordens, e um 

trilho pedestre na Natureza.  
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 Figura 30 | Suporte de comunicação da exposição inaugural da Casa das Artes - Palácio da Brejoeira 

“Quatro lugares de silêncio” do escultor Volker Schunuttegen.  
Curadoria: Patrícia Oliveira. 

Figura 31 | Suporte de comunicação da exposição Afrontamento 6 – Palácio da Brejoeira. 

Curadoria: Patrícia Oliveira. 

Figura 32 | Suporte de comunicação do 1.º Encontro de escritores da lusofonia – Palácio da 

Brejoeira.Curadoria: Patrícia Oliveira. 

32
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“(...) Promover um espaço de criação, debate e reflexão. Eis o principal 

objectivo da Casa das Artes, em Monção, uma iniciativa do Palácio da 

Brejoeira, a sociedade anónima que produz o vinho Alvarinho com aquela 

marca. Depois da inauguração em maio, com uma mostra do escultor Volker 

Schunuttgen, essa missão é continua com a organização de um primeiro 

Encontro de Escritores, músicos e artistas plásticos que vão estar 

presentes, numa jornada de reflexão e reencontro. É o que garante ao JL a 

artista plástica Patrícia Oliveira, 28 anos, responsável pela Casa das Artes 

e coordenadora do encontro, juntamente com Xurxo Martins. 

Jornal de Letras: Como surgiu este Encontro de Lusofonia? 

Patricia Oliveira: Do projeto Retorno a Casa que comecei a desenvolver em 

Janeiro. As ideias de retorno e viagem são as matérias desta investigação 

artística, que tem como peça central um conjunto de pombos que serão 

deixados em vários espaços da Galiza, como prisões, escolas ou outras 

instituições públicas. A partir daí, os pombos regressarão a casa, com as 

mensagens que as pessoas entenderem enviar para a Casa das Artes. No 

processo preparatório conheci o Xurxo Martins e aos poucos surgiu a 

vontade de fortalecer e alargar os laços que o projeto iniciava. 

Por que razão se alargou a ideia de encontro, associada à Galiza, a toda 

a Lusofonia? 

É uma área a que o Xurxo está muito ligado. Ao mesmo tempo, a 

Lusofonia foi ao encontro do tema da viagem e da relação com o Outro que 

estava presente, desde o início, no projeto Retorno a Casa. Além disso, a 

parceria que a Casa das Artes tem com o Art Institute de Nova Iorque 

estimulou a reflexão sobre a Lusofonia, as ex-colónias e as relações entre 

os dois lados do Atlantico. Também por isso, juntámos escritores, 
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artistas plásticos, músicos e pensadores para termos vários olhares sobre os 

três conceitos centrais do encontro. 

Que conceitos? 

São os que dão corpo às tres mesas redondas do encontro: 

A Lusofonia – uma realidade em construção permanente, com Carlos 

Quiroga, José Carlos Vasconcelos, Fernanda Angius, Amílcar Bettega e 

Tony Tcheka | dia 29, às 16|; Relações entre literatura, as outras artes e 

as novas tecnologias, com Iolanda Gomis, Maria Antonieta Preto e 

Séchu Sende | dia 30, às 16 |; e Os movimentos altermundistas e a sua 

relação com a literatura, com Luís Carlos Patraquim, Miguel Real, José 

Eduardo Agualusa na primeira parte |dia 31, às 10 | e, na segunda, 

Carlos Taibo, Iolanda Zuñiga e Germano de Almeida | às 16 e 30 |. Mas 

acima de tudo este é um encontro informal, aberto à comunidade, com 

concertos | João Afonso e Uxía, dia 31, às 21 |, espetáculos de teatro | 

Comédias do Minho, dia 30, às 22 |, performances | Private Z(oo)M, de 

Mito Elias, a partir da obra de Arménio Vieira, dia 30, às 17 e 40 | e 

passeios | ao trilho da Cova da Moura, dia 31, às 11 e 20|. (...)” (1.º 

Encontro de Escritores da Lusofonia, 2011). 

Em Março de 2011 na viagem a Nova York conhecemos o projecto Arte 

Institute que estava a ser desenhado pela sua directora Ana Miranda. Esta 

plataforma surge com a ideia de criar pontes entre Portugal e Nova York, 

através da divulgação da cultura portuguesa em Nova York, começaram 

por divulgar a obra de artistas plásticos. Neste sentido fomos o segundo 

artista a ser convidado para expor a nossa Obra, ou seja, os projectos que 

considerassemos mais representativos do nosso percurso. A exposição 

teve como título Somos Síssifo. Foram apresentados os trabalhos a partir 
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dos quais consideramos integrarem a fase Retorno a Casa. Deste modo 

temos em exposição Auto-Pré-Luto; 1909-2009; Emocionómetro e Somos 

Síssifo
18

. Durante a viagem a Nova York estavamos já em processo do 

Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? Fomos assim 

convidados pelo Arte Institute a tecer uma co-curadoria na qual a 

pergunta-chave Que lugar é esse a que chamas Casa? verte para Que 

lugar é esse a que chamas Casa-Mundo? A qual é colocada a 12 

performers sendo que seis estão em Portugal e seis em Nova York, no 

qual trabalham o conceito de casa-mundo. Os artistas não comunicam 

entre si, contudo veem as respostas anteriores que os performers que os 

antecederam apresentaram na plataforma. Este projecto esta ainda na 

presente data em vigor. Como colaboradores do Arte Institute difundimos 

o 1º Encontro de Escritores da Lusofonia - Palácio da Brejoeira para 

Nova York (Culture, 2011). Tivemos como objectivos sublinhar a nível 

internacional a pertinência de discussão dos temas conectados com a 

Lusofonia, contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico da 

região comunicando a qualidade da produção cultural em Portugal, 

aproximar públicos de estratos culturais distintos em locais 

descentralizados assim como contribuir para o desenvolvimento e 

protecção do património imaterial aliando contribuições dos agentes de 

produção e criação, como escritores, poetas, músicos e artistas plásticos. 

È de referir que a audência em Nova York teve presença em maior 

número que em Portugal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Vd. Anexos: Auto-Pré-Luto (2008), Emocionómetro (2008) e Somos Síssifo (2010). 
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Figura 33 | Notícia do Jornal de Letras (2011). 
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Mesmo em casa, sempre nos sentimos desligados dela. Com uma certa 

estranheza. A inquietação presente no título no projecto prático Retorno a 

Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? abre-nos uma viagem de 

memória profunda. Para Miguel Real escritor, no 1º Encontro de 

Escritores da Lusofonia – Palácio da Brejoeira
19

, o conceito de Casa está 

associado a outros conceitos como o lar (plano afectivo); família (plano 

genético/afectivo); pai (ordem/cérebro); mãe (coração); terra natal 

(origem); língua (casa espiritual). 

“Casa (Lat. Casa, choupana), s.f. edíficio para habitação; morada, 

moradia, mansão, lar, vivenda; domicílio; prédio, estabelecimento, loja; 

cada uma das divisões de uma habitação; designação de algumas 

repartições públicas; família; prole, estirpe, dinastia; bens, haveres de 

uma família; conjunto das pessoas adidas ao serviço particular de um 

chefe de Estado; botoeira; subdivisão de uma caixa, mapa, tabuleiro, 

etc; lugar que um algarismo ocupa num número.” (Texto Editora, Lda., 

1997). 

“Lugar (Lat.locale), s.m. espaço ocupado; localidade; terra; povoado; 

ponto de observação, sítio, local; ordem, posição, classe; posição relativa 

                                                      
19 Vd. Anexos: 1.º Encontro de Escritores da Lusofonia – Palácio da Brejoeira (2011). 

Figura 34 | Registo do 1.º Encontro de Escritores da Lusofonia (2011). 
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numa escala; cargo, emprego; vagar, tempo; circunstâncias especiais de 

alguém; pequeno estabelecimento de venda de hortaliças, etc; vez; 

ensejo; destino; ocasião.” (Texto Editora, Lda., 1997). 

 
 
Figura 35 | Documento escrito pelo escritor Miguel Real no  

1.º Encontro de Escritores da Lusofonia – Palácio da Brejoeira. 

 
 

Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?, motivou a que 

cerca de uma centena e meia de pessoas de pessoas respondessem à 

questão Que lugar é esse a que chamas Casa? com esta pergunta, 

impelia-nos o desejo de colocar no outro inquietações de ordem social. 

Pois ao questionar o lugar de Casa em profundidade acabamos por 

colocar em questão as suas estruturas, ou seja os alicerces da mesma, 

metaforicamente falamos de construção de pensamento, de 

comportamento, de educação, de memória, de lugar, de identidade, de 

cultura, de origem. Vemos o conceito de Casa, como corpo consciente, 

consciência do presente, que relaciona o tempo e o indivíduo num 

determinado lugar em relação com um outro. Consideramos que é 

necessário que o homem avalie a sua presença no mundo agora, hoje. O 

cidadão contemporâneo é embebido de aparente acesso à informação, 

esta ideia é-nos dada como segura, fiável, e como verdade, na qual 

podemos depositar total confiança. Não nos iremos debruçar de forma 

profunda sobre esta questão, mas inquieta-nos a cognição perceber se a 

35 
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dita era da informação corresponde ao aumento ou pelo menos 

acompanhamento em profundidade de conhecimento. Parece-nos que o 

acesso a este nos é velado por códigos e estruturas camufladas 

imperceptíveis, mas que cheiram a mofo, e esse odor sente-se nas ruas, 

quando se liga a televisão, numa análise diária transversal de notícias. Em 

acontecimentos nacionais, europeus e no mundo. Poderíamos parar aqui o 

seguimento deste corpo de texto e reflectir sobre o que é na verdade a 

condição humana de precariedade. Mas não o vamos fazer, cabe-nos 

terminar um ciclo. Existiu uma performance deste projecto, na qual uma 

criança nos questionou: “olha vê se percebi... a mensagem que escrevo vai 

com os pombos para o teu pombal, certo? És tu que vais abrir a 

mensagem. Então se ela é para ti, toma.” Percebemos que a nossa casa, 

somos nós. Essa procura de lugar fez-nos encontrar-nos. A nossa casa não 

é local é relacional, não tem paredes, é invisível, mas tem presença. A 

noção de território é vista de topo como num voo, um voo mágico onde 

as fronteiras envolventes são reconhecidas e trabalhadas. A nossa casa é 

um corpo transfronteiriço. 
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Vertente Educativa 

 

Para trabalhar o território, para esculpir o lugar é necessário conhecê-lo, 

experienciá-lo, perceber as suas estruturas visiveis e invisíveis, a 

comunicação destas e analisar os seus resultados, os seus modos 

operandis. Acima de tudo saber observar. Escolhemos um território de 

actuação. Foi e continua ser necessário trabalhá-lo. Não é tarefa fácil. 

Costumamos dizer a título irónico que escolhemos o Alto Minho para 

trabalhar, especificamente o Vale do Minho pois somos escultores e 

como tal as matérias resistentes seduzem-nos. Contudo é necessário 

persistir. A vertente educativa
20

 do Retorno a Casa nasce de diversas 

necessidades detectadas ao nível social de superar determinadas lacunas 

existentes na construção de programas curriculares da educação formal 

académica, que com o passar dos anos tem retirado às crianças e jovens 

portugueses mecanismos de experimentação, estudo e desenvolvimento 

dos mecanismos de activação da criatividade. Quisemos contribuir para o 

desenvolvimento social local pois identificamos lacunas de 

desenvolvimento enormes ao nível da educação. Percebemos que para 

chegar a grupos de interesse de trabalho, crianças e jovens tinhamos que 

aplicar ou incubar as nossas intenções num projecto dentro de uma 

organização formal. Escolhemos a associação que fazemos parte desde 

há alguns anos situada na freguesia da nossa mãe e na qual passamos a 

viver no regresso a Monção, a Associação Cultural de Jovens de 

Cambeses, designada de Ardina, pois nas suas origens era um jornal. Esta 

associação está inscrita no Registo Nacional de Associações Juvenis. A 

prática da Ardina até 2009 restringia-se a actividades lúdicas de 

entertenimento, contudo as actividades eram em número reduzido. 

Decidimos criar um serviço educativo independente com metodologias 

                                                      
20 Vd. Anexos: Vertente Educativa (2013-2014). 
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próprias, baseado no ensino artístico especializado a crianças e jovens, 

com uma forte componente itenerante e ecológica, onde o espaço público 

é constantemente revisitado como se de uma sala de aula se tratasse. Este 

serviço foi na maioria das suas manifestações gratuíto, como forma de 

garantir que o fator económico não fosse fator de descriminação e para 

que podesse alcançar crianças e jovens de camadas sociais desfavorecidas. 

Neste enquadramento, e a partir de 2010, quisemos perceber de que forma 

as políticas de juventude estavam a ser trabalhadas ao nível da construção 

de pensamento, de oportunidades, e de modelos ditos de inovação. Deste 

modo marcamos presença em workshops, seminários, encontros, 

conferências e aulas abertas em torno de conceitos ligados à educação, 

juventude e empreendedorismo, assim como também de 

desenvolvimento rural de norte a sul do país. Trabalhamos localmente, 

mas sempre atentos ao que se passava no país. 

Concluímos que é urgente a formação artística em Portugal desde a 

infância. Os dirigentes, os lideres de grupos de inflência social, os 

educadores, os políticos, os empresários apregoam nos seus discursos 

conceitos de criatividade, de inovação e de empreendedorismo dirigindo-

se às camadas jovens, mas muitas vezes nem sabem do que estão a falar. 

Não dominam nem os códigos linguísticos, nem percebem porque a sua 

comunicação está desfazada do público para o qual se dirigem. Não faz 

sentido cada vez mais retirarem dos programas académicos as 

disciplinas, ou as experiências de construção de pensamento crítico e 

criativo e depois quando o jovem está para terminar um ciclo de estudos 

superior dizem-lhe que tem de ser criativo e empreendedor. Tinhamos 

como objectivo conhecer o território ao nível das estruturas institucionais 

formais e informais. Assim estivemos em relação com a comunidade em 

geral através de workshops no espaço público, nas escolas quer do ensino 

básico ao secundário, em colaborações com outras associações de jovens, 

com instituições de responsabilidade civil. Actuamos no Norte do País 
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quer em espaços urbanos como Porto e Viana do Castelo, quer em 

espaços rurais de menor e maior índice de ruralidade, como a vila de 

Monção e respectivas aldeias, a exemplo Cambeses e Tangil. O formato 

utilizado foram os workshops teórico-prácticos de experimentação e de 

ensino artístico, onde foram abrangidas áreas de conhecimento como a 

cerâmica a escultura, a perfomance arte, a fotografia e o desenho como 

ferramentas de construção de pensamento crítico, criativo e ecológico. 

Contudo o nosso trabalho não se restringe apenas às crianças e jovens, 

mas também aos pais e professores. Trabalhamos no sentido de contribuir 

para uma evolução e alteração de paradigma social. Daí actuarmos 

directamente com as crianças e jovens em articulação com os pais e 

professores, deslocando-nos pontualmente às escolas ou dando aulas 

abertas à comunidade em espaços formais e não formais, a exemplo nas 

últimas Jornadas da Juventude Transfronteiriças estas aulas foram 

conceptualizadas e programadas pelo Serviço Educativo da Ardina, sendo 

implementadas nos espaços cedidos pela parceria com o Município de 

Monção, no espaço do Cineteatro João Verde. Em 2012 estabelecemos 

parcerias com instituições certificadas no sentido de poder implementar 

no espaço da associação formação para adultos conetada com a formação 

pela arte. Deste modo de outubro de 2012 a fevereiro de 2013, em 

parceria com a escola profissional de Monção a Eprami, mantivemos 

uma dinâmica de formação para adultos de 300 horas, sendo estas 

divididas por duas turmas. As unidades de formação foram o desenho - 

formas naturais e de representação, projecto de pintura decorativa e 

metodologia de projecto. Criamos uma dinâmica na aldeia onde todos os 

dias em horário pós-laboral davamos formação a adultos. Os alunos eram 

oriundos de Monção e dos concelhos limítrofes. 
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De 17 de Junho a 16 de Setembro de 2013, implementamos a vertente 

educativa Retorno a Casa incubada com a designação de serviço 

educativo da Ardina durante 90 dias, 9 horas por dia, com áreas de 

conhecimento ligadas às artes e ofícios conectadas com a natureza. Ao 

nível metodológico a vertente educativa partiu da criação de oficinas de 

artes plásticas onde a criatividade é explorada e estimulada. A 

criatividade aplicada a diversos campos do saber, de acção, onde se 

monitorizam estratégias de aplicação das mesmas no quotidiano. Desde a 

resolução de um problema do quotidiano à criação de uma ideia de 

projecto, seja ela a criação de um produto comercial e/ ou uma ideia de 

projecto para a comunidade. No planeamento de cada oficina/ workshop 

ou formação, cada monitor integrou no grupo jovens oriundos de famílias 

desfavorecidas, esta percentagem equivale a 25% dos participantes. A 

captação destes jovens estabeleceu-se através da rede de contactos que a 

Associação estabeleceu durante o ano com a sede do Instituto Português 

do Desporto e Juventude de Viana do Castelo, que articula esta captação 

com instituições de Viana do Castelo vocacionadas para o cuidar e 

acolher dos mesmos; com os Serviços de Acção Social do Município de 

Figura 36 I Suportes de comunicação da vertente educativa Retorno a Casa (2011-2013). 
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Monção e com escolas da região, quer do ensino básico ao secundário. 

Os monitores do Serviço Educativo são jovens da região (estudantes em 

situação económica precária, com provas dadas de exigência e qualidade 

académica ou desempregados) formados de uma forma informal 

previamentepor nós. Os conteúdos programáticos das oficinas abrangem 

desde a teoria à práctica, numa dinâmica assente na interdisciplinaridade, 

assentes em visões ampliadas de campos de saberes que se testam através 

do campo experimental das mesmas. Todos os workshops e aulas 

apresentadas por todo e qualquer monitor tem respectiva sinopse 

descritiva associada para que os pais das crianças e jovens possam aceder 

à estruturação da mesma. Esta é sempre analisada e pensada com os 

monitores no sentido do seu refinamento se necessário. 

A metodologia de comunicação seguiu a seguinte estrutrura:  

1. Até 1 mês antecedente à implementação das oficinas: A 

comunicação de cada oficina inicia-se pelo envio via email de convites 

de participação e/ou imagens cartazes de comunicação/ divulgação, 

sendo estes enviados para a sede do IPDJ de Viana do Castelo que 

depois remete para a sua rede de contactos. A mesma estratégia foi 

seguida enviando para a agenda cultural do Munícipio de Monção os 

conteúdos até 1 mês anterior à implementação das mesmas. Solicitando 

que esta informação seja enviada para rede de contactos do mesmo. 

2. Até 15 dias antecedentes aos eventos: A informação / comunicação 

dos workshops é difundida via redes sociais pelo grupo da Ardina, em 

foque no sítio específico facebook, inserção de comunicação em 

suportes impressos a baixo custo que são enviados para as associações 

juvenis vizinhas, para as Juntas de Freguesia do Município de Monção, 

com especial foco para aquelas mais afastadas do centro urbano, onde 

existe um número considerável de jovens que não tem acesso a esta 

tipologia de educação não formal. O projecto auto-financiou-se com 
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verbas próprias, os materiais utilizados nas oficinas foram reciclados de 

empresas da região que nos forneceram matérias primas, desperdícios 

que foram reutilizados e transformados em objectos artesanais e 

artísticos. A grande parte do trabalho envolvido e energia investida é 

resultado de espírito associativo. 

 

Endereço do facebook:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3659846767984&set=gm.3972840

20328 336&type=1&theater. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3659846767984&set=gm.397284020328%20336&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3659846767984&set=gm.397284020328%20336&type=1&theater
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Prémio Menção Honrosa 

8ª Bienal Internacional de Arte Jovem de  

Vila Verde 

 

A instalação Retorno a Casa recebeu em Julho de 2014 o Prémio Menção 

Honrosa na 8ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde. 

Criamos uma ambiência conectada com a experiência do Retorno a Casa. 

Que lugar é esse a que chamas Casa? ao nível do respiro das matérias. 

Como já foi referido o chão estava coberto com excremento de pombo, 

resíduos de penas, vestígios de alimentação dos pombos e pequenos 

bichos que se foram desenvolvendo. Um micro-sistema. A composição 

viveu de um espaço criado que comunicou com o espaço onde foi 

instalada, a biblioteca municipal. Os poleiros dos pombos-correios 

colocados do lado exterior ao espaço circunscrito interior à composição 

remetiam para o espaço da biblioteca como se os pombos-correios por lá 

voassem. Referentes simbólicos criaram ligações com o público. Esta 

instalação não foi um depósito de relíquias das performances artes 

públicas ocorridas durante o projecto, nem tão pouco um depositário de 

elementos processuais ali deixados. Estes elementos comunicatam entre 

si, com relações de significação entre eles. No decorrer do processo de 

trabalho fomos guardando matérias porque nos diziam algo. As matérias 

respiram lógicas próprias, falam-nos igualmente de memórias passadas 

que podem até nem ser as nossas, mas que evocamos porque vem até nós. 

Apesar de todos os elementos, tomamo-nos como portadores de uma 

estética leve, suave, etérea. Existiam dois ecrâs, um via através de uma 

timelapse o desenvolvimento e a vida no pombal
21

. O outro colocado no 

exterior do espaço, remetia para a exterioridade do Retorno a Casa. Que 

                                                      
21 Vd. Anexos: Vida no pombal. Identificação dos borrachos, banho e alimentação (2011-2012). 
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lugar é esse a que chamas Casa? e suas cartografias no Norte de 

Portugal. 

 

  

Figura 37 | Retorno a Casa na 8.ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde: 

 imagem de catálogo. 
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Figura 38 | Instalação de Retorno a Casa na 8.ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila 

Verde. 
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Draw with me 

O desenho e a performance arte colectivos como 

forma de inclusão social 

 

 

O Retorno a Casa é um projecto que se gera a si próprio e foi neste 

sentido que surgiu o Draw with me. O desenho e a performance arte 

como inclusão social. 

Draw with me é a primeira acção de um programa de voluntariado que se 

baseia numa cooperação artística e de inclusão social, entre nós e a 

Associação de Pais e Amigos da Pessoa com Deficiência Mental de Viana 

do Castelo, especificamente a Delegação de Monção. Uma relação que se 

tem desenvolvido desde Abril de 2014 e que se prevê estender-se a 2015. 

Este programa de tipologia itenerante desenha-se através da 

implementação de acções locais que se desenvolverão para acções 

nacionais e internacionais com escolas congéneres, sendo que 

posteriormente volta-se ao local de origem para acções com a comunidade 

em geral no espaço público. Temos como objectivos gerais a diluição de 

fronteiras de complexo entre a comunidade local em geral e os utentes da 

APPCDM, assim como também contribuir para o aumento da qualidade 

de vida dos mesmos através da troca de experiências com as escolas 

congéneres a nível nacional e internacional consequentemente um aumento 

da auto-estima dos utentes da APPCDM e das restantes equipas 

colaborativas através de experiências novas diversificadas.  

Ao nível artístico esta primeira acção aborda o desenho e a performance 

arte colectivos como forma de inclusão social e como campos de 

possibilidade de criação e co-criação e de aproximação de novos públicos 

através de uma nova consciencialização do corpo e do papel do artista 
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enquanto elemento social, enquanto agente de desenvolvimento local, 

através de um modo operativo transdisciplinar. Esperamos no decorrer do 

projecto contribuir para a construção social de uma sensibilidade desperta 

para a realidade dos utentes da APPCDM e das suas potencialidades e 

capacidades, contribuindo para uma aproximação entre os grupos sociais, 

especificamente entre a comunidade escolar e o grupo APPCDM. Esta 

tipologia de projectos comunitários e relacionais alberga em si uma 

logística algo complexa, sendo necessário gerir equipas de trabalho, 

emoções e os tempos do projecto. A equipa de trabalho para cumprir esta 

primeira acção que foi apresentada no dia 3 de Dezembro de 2014 foi 

composta por 21 utentes da APPCDM, com respectiva equipa técnica e 

quinze alunos do Agrupamento de Escolas de Monção, especificamente a 

Escola E.B. 2I3 de Tangil, com faixa etária entre os doze e os dezoito anos 

e duas monitoras estagiárias da Escola de Desporto e Lazer do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo. A perfomance decorreu durante 1 hora e 

trinta minutos. 

Sublinhamos que este projecto enquadra-se num projecto de 

voluntariado, e que para tal não existiu orçamento. A Câmara Municipal 

de Monção apoiou o mesmo na cedência das instalações do Cineteatro 

João Verde, e na colaboração de dois técnicos, um de luz e outro de som. 

O Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? verteu 

influência e inspiração para este projecto, na presença da sua figura 

icónica, o pombo-correio em imagem que surge no video que inaugura a 

performance. Este evoca a narrativa conceptual que se segue, abordamos 

a construção da afectividade, o desejo e a procura de amor. Este video foi 

realizado na Escola E.B. 2.3 de Tangil no decorrer do primeiro dia de 

contacto entre o grupo APPCDM e os alunos da escola.  Ao nível 

metodológico nestes dias de contacto trabalhamos aspectos teóricos 

como a partilha de conceitos básicos da história da performance arte e 

aspectos fisico-prácticos como a observação em silêncio, o toque fisico, o 



97  

cheirar o outro em silêncio, o deixar-se estar em grupo de olhos fechados 

e o trabalhar a confiança em grupo, metodologias e practicas às quais os 

alunos não estão habituados. 

Os resultados prácticos destes dias de contacto superaram as expectativas 

iniciais, apesar de algum desconforto inicial, o grupo não teve qualquer 

problema de integração entre as partes envolvidas. As diferenças e o 

desconforto face às mesmas eram abordadas de forma a este ser 

superado. 

Deixamos aqui expresso que esta experiência foi única para os alunos 

participantes e por eles valorizada, no sentido de sugerirem dar 

continuidade à mesma em termos futuros na própria escola e em outros 

projectos participativos. 

Partimos para este projecto com a ideia de criação de novos espaços e de 

diluição de fronteiras, não sabemos se no futuro as estrutras competentes 

darão continuidade a esta tipologia de experiências e projectos, no 

entanto provamos que é possivel fazer acontecer e que os aspectos 

positivos são muitos. Contribuímos para que pelo menos 15 alunos do 

ensino secundário agora vejam o mundo de uma forma mais alargada e 

mais inclusivo, a práctica artística pode aqui ter um papel fundamental. 

Draw with me
22

 apela à acção metafórica de desenhar, emana uma 

intenção de feitura em conjunto. 

O Retorno a Casa transaciona novamente as matérias escultóricas para 

testar as mesmas inquietações. 

Em 2012 fizemos um workshop de vidro soprado no Cencal da Marinha 

Grande. Pela sua transparência e aparente fragilidade esta matéria 

despertou-nos interesse. Contudo trabalha-la de forma soprada é algo que 

se torna distante pela dificuldade tecnológica. No entanto este workshop 

                                                      
22 Vd. Anexos: Draw with me (2014). O desenho e a performance arte colectivos como forma de inclusão 

social. 
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sensibilizou-nos. Ficamos atentos à presença desta matéria no quotidiano. 

A narrativa de Draw with me aborda a procura e o desejo de Amor, a 

preparação ritualística para um encontro que não se chega a consumar. 

Esta narrativa inspira-se em conversas com uma utente da APPCDM, que 

todos os dias nos contava que ia casar, e que como tal colecciona 

imagens de vestidos de noiva de revistas banais. Fixamo-nos nesta 

obcessão. A impossibilidade de encontro. Trabalhamos a espessura da 

distância numa composição cénica onde o desenho e o elemento vidro 

espelham essa distanciação. 

Paredes de vidro transparente com 1 metro e oitenta centímetros de 

altura, que mais parecem invisíveis são suporte de desenho gestual feito 

com canetas de acetato por cada grupo de dois elementos, de um lado um 

aluno da Escola E.B.2I3 de Tangil do outro um aluno da APPCDM, que 

se desenham de forma continua o corpo do outro que veem mediante se 

movem. O público do seu lugar de plateia dificilmente distingue quem 

esta a desenhar. O resultado são registos lineares onde a forma desenhada 

de ambos se dilui para formar uma só composição. Os vidros foram 

reciclados de uma empresa local que executa janelas e respecticvas 

estruturas de aluminio. 

A escultura aguçou-nos o sentido de espaço, investigamos o conceito de 

fronteira, de limite, de estado intermédio e quisemos diluir ao máximo 

que estava ao nosso alcance as distâncias, o nosso corpo tornou-se um 

corpo sem orgãos. A experiência da prática diz-nos que apesar de 

trabalharmos num território marcadamente rural, com as dificuldades 

inerentes, os criativos podem deveras ter um papel pertinente de 

desenvolvimento local, no sentido que têm a capacidade de fazer 

miscenizações institucionais frutuítas, criando redes entre industrias e 

instituições sociais que muito podem fazer em prol da superação de 

algumas carências a colmatar socialmente, aqui foi-nos particularmente 
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importante a visão de topo dada pela observação do voo dos pombos-

correio aquando dos seus treinos. 

Terminamos este capítulo valorizando o espaço associativo como espaço 

de possibilidade de erro e de partilha de modos de ver e fazer. A 

possibilidade de erro é-nos dada pelo aceitar das nossas propostas e 

possibilidade de testar os projectos por nós desenhados, assim como uma 

predisposição geral das equipas para colaborarem na construção do todo, 

o que requer uma capacidade de adaptação alargada para poder receber e 

percepcionar os novos modos de ver e fazer quer performativos quer na 

construção dos elementos cénicos, todos eles feitos com materiais 

reciclados do quotidiano quer doméstico, quer industrial.  

A formação em escultura despertou o nosso sentido de curiosidade entre 

matérias e possibilidades infinitas de conjugação das mesmas, que nos 

ajudam no terreno prático a encontrar respostas quando parecem não 

existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 | Suporte de comunicação do projecto em curso Draw with me. 
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Figura 40 | Projecto em curso Draw with me: ensaios e exercícios de desenho com o 

grupo APPCDM. 
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Considerações gerais 

 

A experiência teórico-prática desenvolvida no Retorno a Casa. Que lugar 

é esse a que chamas Casa? impele-nos a deixar registadas considerações 

gerais pertinentes a saber: 

 Consideramos pertinente que a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto disponibilize aos seus alunos ao nível da 

construção dos conteúdos programáticos, disciplinas de economia e de 

gestão, inclusive destas aplicadas à vertente financeira. Existe um 

desconhecimento completo por parte dos alunos, das questões de 

organização fiscal o que muitas vezes se traduz em motivo de 

precariedade profissional. O artista de hoje rege-se por dinâmicas de 

criação nas quais este conhecimento é vital para que consiga produzir 

e sobreviver. Não basta criar, é necessário formar estrutura 

metodológica, de gestão e de comunicação. Esta foi uma lacuna 

sentida na passagem do meio académico ao meio profissional. Na 

academia os artistas estão protegidos e em certa medida não 

preparados para a exigência do mundo. não falamos de mercado, pois 

este é escasso e quase nulo em Portugal. 

 As escolas e as estruturas sociais devem consciencializar os seus 

alunos para as realidades invisíveis de contrabando de alta densidade, 

colocando a tónica na defesa da segurança individual, esta numa visão 

que se estende ao nivel do uso das novas tecnologias, assim como 

também a uma educação atenta, profunda, crítica e capaz. È urgente 

reforçar a educação das crianças e jovens para que despertem, em 

detrimento das teias lamacentas de entertenimento que vão desde a 

televisão a políticas de gestão cultural que se deixam ficar pela rama 

da ilusão do espectáculo e do entertenimento. Este também é 
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necessário, mas com medida moderada. Não pode ocupar a primeira 

instância de relevo e peso na educação matricial de uma criança ou no 

desenvolvimento cognitivo e psico-social de um jovem. Este é um 

apontamento ao qual damos destaque nesta investigação, pois 

inquieta-nos o estado a que a educação no Norte de Portugal pode 

chegar num curto período de tempo, por um lado, por outro existem 

padrões comportamentais já estabelecidos que deveriam ser postos em 

causa, repensados, e reavaliados, pois não funcionam. Falamos da 

necessidade de visões transversais e concertadas entre educação, 

política, cultura e arte. 

 Tivemos como conceito de inspiração e abordagem a Fronteira. 

Situados geograficamente na zona raiana do Norte de Portugal e 

atentos aos programas de cooperação transfronteiriça, sublinhamos a 

necessidade de maior cooperação artística transfronteiriça. As 

entidades com respectivas tutelas ao nível da programação, devem ter 

especial cuidado com a tendência de migração do conceito artístico 

para criativo. Existem projectos de cooperação que estimulam a 

criatividade, contudo o espaço dedicado exclusivamente à criação e 

produção de conhecimento artístico é reduzido. Uma aposta na 

valorização artística pode corresponder a um aumento de qualidade e 

produção na oferta cultural, consequentemente potenciação dos 

respectivos territórios e patrimónios quer material quer imaterial 

raiano, o que ao nível económico poderá beneficiar o sector turístico, 

logo num aumento a longo prazo de receitas económicas na região 

derivadas de outros sectores. Esta é uma visão a longo prazo. A curto, 

médio prazo propomos que as entidades de tutela implantem novos 

modelos e novas plataformas de comunicação transfronteiriça nas 

camadas jovens. 
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 A título de exemplo com a criação de grupos de trabalho 

transfronteiriços criativos com jovens oriundos de zonas rurais 

afastadas dos grandes centros; criação de aplicações para telemóveis 

contectados directamente com a juventude com especial enfoque nos 

assuntos transfronteiriços; criação de festas transfronteiriças, a festa, o 

convivium é algo que pode ser potenciado e que dá fruto ao nível da 

comunicação bilateral. Propomos a criação de um festival 

transfronteiriço raiano, com o objectivo de potenciar e valorizar os 

novos espaços relacionais, dando especial enfoque aos espaços 

geográficos onde coabitam linhas territoriais comuns. 

 Criação de uma visão transversal e concertada entre arte, política, 

cultura e economia ao nível das euro-regiões. 

 Posicionamento e afirmação de uma estrutura de produção cultural 

transfronteiriça conectada com estruturas congéneres europeias, com 

os objectivos de identificar e potenciar a criação de novos espaços e 

novos modelos artísticos, é importante afirmar a pertinência da utopia 

como direcção. O caminho desta é rico e fértil em vários campos, os 

modelos a seguir são necessariamente transdisciplinares e ecológicos. 
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Conclusão 

 

O corpo de texto que agora concluímos tentou em certa medida balizar 

uma etapa do nosso percurso de vida associado ao percurso académico (o 

terminar uma licenciatura) com produção artística autoral e respectiva 

inserção profissional no mundo de trabalho. Um processo que não se 

desenha de forma instantânea. Acerca do 1º Encontro de Escritores da 

Lusofonia- Palácio da Brejoeira, concluímos que esta tipologia de 

programação na ruralidade faz todo o sentido, contudo para chegar a um 

público maior e não apenas dito eclético devemos trabalhar no sentido de 

procurar apoios em estruturas de competência própria. As dificuldades 

maiores sentidas neste projecto, assim como também nas curadorias 

levadas a cabo nas duas euro-regiões, prendem-se com um desajuste 

entre os níveis de qualidade das iniciativas e as expectativas reduzidas ao 

nível cultural por parte da comunidade. Todos os objectivos das 

iniciativas foram cumpridos, contudo a lacuna défice de público continua 

vincada. Lavramos a pertinência da criação de novos públicos no Alto 

Minho, esta está intimamente ligada à educação e à urgência de 

redefinição das apostas culturais por parte dos agentes e respectivo poder 

político. Denotamos um interesse em profundidade por parte dos 

escritores e respectivos músicos e artistas pelo território, pois o mesmo 

tem um potencial estético elevado, desde o seu património natural denso 

e generoso ao nível paisagístico, verde e rochoso, granítico; o património 

ao nível vitivinícola, um campo em potência ainda por explorar; um 

património imaterial de histórias, misticismo, modos de fazer em 

diversos campos ainda por registar. Interessa-nos em particular os modos 

processuais e operativos dos ofícios de detalhe, falamos de gastronomia e 

suas receitas, de fiar o linho e a lã, de fazer o vinho, de temperar as 

carnes, etc. 
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O encontro de Arte e Natureza em Forcarei na Galiza motivou-nos a criar 

um programa de Land Arte Transfronteiriço, a ser aplicado no Parque 

Nacional da Peneda Gerês ou Parque Transfronteiriço Gerês-Xurês, 

sendo este o único parque nacional em Portugal situando-se no extremo 

nordeste do Minho, que faz fronteira com a Galiza foi criado em 1971 e 

tem 69.687 hectares. Este projecto prevê a sua implementação pelas 

Portas do Parque Nacional Peneda Gerês até 2020. No momento foram já 

estabelecidos contactos com algumas entidades portuguesas com 

interesses directos no assunto, como o Pelouro da Cultura da Câmara 

Municipal de Melgaço, e o Instituto Português do Desporto e Juventude 

que já manifestaram a vontade de apoiar este projecto aquando do 

desenvolvimento futuro do mesmo. Após a conclusão deste segundo 

ciclo de estudos é a este projecto que nos dedicaremos. 

Resta-nos comunicar com as restantes entidades por via formal, pois ao 

nível informal há já indicadores de apoio e interesse que este projecto se 

implemente no território nordeste do Minho. 

Retorno a Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa?  foi o projecto 

mãe dentro do projecto Retorno a Casa . Mãe por duas razões, a primeira 

porque na realidade neste espaço-tempo geramos a Maria Oliveira 

Sanches que com 3 meses de vida participou na performance Ritual de 

Iniciação a 31 de Maio de 2013
23

, na sede do IPDJ- Porto a convite do 

performer Albuquerque Mendes, curador da iniciativa designada de 

Reconstruir a Casa, na qual outros jovens performers portugueses foram 

convidados a intervir no espaço físico Casa; a segunda porque a suas 

fronteiras envolventes diluíram-se, onde o nosso Corpo sem orgãos 

amadureceu e fez-nos perceber que a nossa Casa somos nós em 

consciência espaço-tempo. 

Desenhamos as nossas metodologias próprias, só assim poderia ter sido e 

                                                      
23 Vd. Anexos: Ritual de Iniciação (2013). Particiapção especial da Maria Oliveira Sanches e do Artista 

Albuquerque Mendes. Sede do IPDJ. Porto a 31 de Maio de 2013. 
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só assim nos faz sentido continuar. Cada um tem um perfil próprio. 

Desde muito cedo que colocamos em causa as estruturas que nos 

rodeavam desde a infância. Não davamos como certo e definitivo os 

discursos dos professores. A experiência do Retorno a Casa provou-nos 

que tínhamos razão. Há sempre espaço e necessidade de melhorar os 

níveis de qualidade. Se a precariedade servir para alguma coisa para além 

de engrossar estruturas de carácter duvidoso, então que sirva para 

despertar consciências. Logo desde a infância.  Se podemos concluir algo 

de realmente pertinente com esta investigação é que o Norte de Portugal 

necessita de maior educação das camadas infanto-juvenis, mas uma 

educação que valorize a transdisciplinaridade, o espírito crítico e 

consequentemente o espírito criativo. Estamos a construir o nosso 

projecto de vida e este está implicado com o nosso percurso artístico pois 

os valores pelos quais nos regemos na vida quotidiana são semelhantes 

aos valores e à energia que faz a nossa Obra viver. O nosso corpo sem 

orgãos amadureceu neste tempo de prática e reflexão. Tomamos 

consciência do presente, a procura do lugar de Casa tomou-se como 

consciência e posicionamento numa cartografia maior, o que nos acalma 

pois sabemos que só temos de continuar a fazer o nosso caminho. 

Retorno a Casa, é um projecto em evolução. Como já foi dito 

anteriormente é um projecto aberto, dinâmico. Este corpo de texto 

digamos que organizou um ciclo de experimentação e reconhecimento de 

determinados espaços para que possamos expandir-nos para outros 

espaços com outra consciência e modos operativos ajustados, para que o 

nosso corpo sem orgãos continue o seu caminho. 

A procura de resposta à inquietação acerca da existência de um corpo 

transfronteiriço fez surgir uma série de acontecimentos, despertou a 

atenção de muitos para aspectos que até então estavam adormecidos ou 

por outro lado relegados para segundo plano. Se reconhecemos a 

presença deste corpo e a sua importância então é porque ele existe. A 
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experiência diz-nos que para cumprirmos a nossa escultura que é o nosso 

projecto de vida com os objectivos a que nos propusemos no início desta 

investigação é necessário criar uma estrutura com alicerces bem 

definidos, ao invés a força deste projecto poderá esmorecer pois para se 

aguentar é necessário muito esforço em muitas frentes e é necessário 

associar outros agentes quer sejam institucionais ou informais, de 

contrário poderá tornar-se um trabalho ingrato. Retorno a Casa. que 

lugar é esse a que chamas Casa? ensinou-nos a ver melhor e a ler 

pacientemente algumas linguagens encriptadas. Consideramos que a sua 

força está sediada num estado capaz de relacionar disciplinas e saberes, tal 

como para Beatriz Albuquerque na comunicação não há consenso, mas 

sim a possibilidade de performance, também este corpo-lugar não aspira a 

ser consensual, mas sim disposto a performar, no sentido de contribuir 

para que se crie algo novo e construtivo. No momento foram feitos 

contactos no sentido de ampliar o campo de acção performativa deste 

projecto quer a nível nacional, quer a nível internacional. Neste caso os 

pombos-correios a usar nas próximas performances terão de ser pombos-

correios de outros columbófilos locais. Este factor é decisivo para a 

continuidade ou não continuidade do projecto. No decorrer do Retorno a 

Casa. Que lugar é esse a que chamas Casa? fomos pensando na sua 

continuidade e aí percebemos que a génese do mesmo não estava presa ao 

facto de os pombos-correios nos pertencerem. Este factor poderia 

inclusive contribuir para a finitude do mesmo; descurando as 

possibilidades outras que o mesmo oferece; pois no momento não 

estamos em condições financeiras e logísticas passíveis para poder dar 

continuidade à parte prática correspondente à criação e reprodução dos 

pombos-correios. 

O saber que advém da experiência conectada com os projectos artísticos e 

performativos migrará para um novo projecto que se desenha, onde as 

mais valias da transdisciplinaridade a diversas áreas do saber serão postas 
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em prática e optimizadas, colocando em relação instituições ligadas à 

educação, agentes culturais, etc. São múltiplas as portas que se abrem e 

se desdobram quer no sentido da investigação académica, quer em 

possibilidade de desenvolvimento de projectos artísticos e culturais a 

desenvolver no futuro. O Norte de Portugal e da Galiza é fértil e está 

ainda quase tudo para fazer. 
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Draw with me (2014) 

O desenho e a performance arte colectivos como forma de inclusão 

social. 
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Lista das nossas responsabilidades no projecto Draw with 

me: 

 

 
 

 Direcção e coordenação criativa e artística do Projecto “Draw with 

me”. O desenho e a performance arte colectivos como forma de 

inclusão social. 

 Elaborar parte do dossier técnico. 

 Fornecer apoio de supervisão geral do projecto em parceria com a 

APPCDM – Delegação de Monção através de reuniões de duas 

horas semanais. 

 Estar presente em 3 actividades de contacto com a comunidade. 

 2 actividades com o Agrupamento de Escolas de Monção e 1 com 

uma associação de jovens local com  impacto social. No sentido de 

sensibilizar a comunidade para as questões ligas à educação 

artística especial – o criativo com necessidades especiais e 

envolver os jovens no projecto. 

 Trabalho de campo semanal com os clientes da APPCDM – 

Delegação de Monção a partir de Setembro de 2014, 

correspondente a 8 horas semanais. Onde o projecto artístico se 

desenvolverá através do contacto experimental ao nível de 

estímulos da experiência somatossensorial e polisensorial. 

 Supervisão da imagem de comunicação de projecto. 

 Execução de um relatório final de actividade. 
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Registos das mensagens 

 
 

Vinte e uma das mensagens chegadas não entram na contagem que se 

segue, pois tem conteúdos gráficos e visuais não legiveis, designamos de 

abstratos. 
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Contacto Mensagem Imagem Gráfica 
 

1- -<>-  “Esse lugar é o Mundo!” -azul -<>-  

2-   ruben.da.rocha@hotmail.com -<>-  “Ao conforto” -verde -<>- 

3- -<>-  “BELGIUM” -azul -<>-  Uma flôr e uma abelha - colorido  

4-   Alcina Lima - 912370929 -<>-  “Onde estou bem. Onde estou feliz     -<>- 

lugar que me acolhe após ausência. Lugar de risos de choros; Lugar de receber amigos; Lugar de paz!” -

preto 

5- andrecpamarques@hotmail.com  -<>-  “Eu chamo a “casa”, um lugar onde     -<>-  Uma casa e uma pessoa -  vermelho e verde 

vivemos e passamos o nosso tempo com a família.” -vermelho 

6- Mathéo - an.arjoana@free.fr -<>- -<>-  Uma casa e quatro seres -  azul 

7- alvoro Cid - Vigo -<>- -<>- Abstracto - azul e verde 

8- Mathias 0033611602601 -<>- -<>- Abstracto -  cor-de-laranja 

domingues.jeanphilippe@yahoo.fr 

9- nandiol@hotmail.com -<>- “Amor carinho”    lápis de carvão -<>- Coração -   vermelho  

10- juan.farina.padir@gmail.com -<>- “Un sítio de alegria e divertido” -<>- 

11- vitor_poco_melo@sapo.pt -<>- “vou para uma casa de frente minha    -<>- 917553052  |    casa … era um amor e 

como uma 

|    flor …”  vermelho 

12- -<>- “Para min casa é a família unida” -<>- 

13- brunarpb@hotmail.com -<>- “ MAMÃ PAPS TIAG BUZ” castanho    -<>- Três corações - vermelho 

14- -<>-  “LIONE” azul -<>-  Uma casa e nuvens  -castanho e azul 15- 

meresse11@hotmail.com  -<>-  -<>- Uma casa -azul 

16- biloute.marthee@hotmail.fr -<>- “a casa é onde eu moro com a minha  -<>- 

| família.”    azul 

17- leitecampos@net.sapo.pt -<>- -<>- Uma casa, uma ârvore, uma flor e três   pessoas - colorido  

18- 18- rochamig@yahoo.fr -<>- “ette maison vin de mom coeur et vous-<>- Uma casa - colorida 

| vin télle du votre” -lápiz de carvão 

19- joanamealha@gmail.com -<>- “casa para min hoje é viver com -<>- 

|     espaço, ter um laboratório e uma 

|    oficina na natureza. Caminhei para 

|    encontrar um lugar para construir a 

|    minha casa de …” azul 

20- joseaugusto.pires@sfr.fr -<>- “La maison pour moi c´ést une famille”  -<>- 

|    rosa 

21- -<>- -<>- Abstracto - colorido  

22- froquelanes@gmail.com 932522252-<>- “Pudesse eu viver no mundo como -<>- 

tu vives” - lápiz 

23- cristianabesteiro@sapo.pt -<>- “É o meu lugar de repouso preferido” azul    -<>-  

24- chamo-me salir ul Islam -<>- “o meu lugar que chamo casa é o lugar -<>- 

donde me sinto bem, protegida, em paz e feliz.” - azul 

25- valerieduveirdt@hotmail.com  -<>- “ESTEBAN” -  verde  -<>-Abstracto - colorido  

26- 966544470 -<>- “É O MEU CASTELO”   - preto -<>- 

27- arlete.correiagoncalo@gmail.com -<>-“CASA é lugar de encontro, de relação, 

de proximidade e complexidades. Espaço de VIDA que se perpetua no Amor”     - roxo 

28- julia_toste@yahoo.com -<>- “Casa é onde está a minha família, o   -<>- Abstracto roxo 

lugar a que chamamos lar, onde está o nosso amor.” - azul 

29- masimon3@yahoo.com -<>-“Mis padres y mi hermano  -lápiz -<>- 

30- rauljoferreira@gmail.com -<>- “CASA RAIZ”   lápiz -<>- Uma casa e uma raiz - colorido 

31- julia_foste@yahoo.com -<>- “É onde nós vivemos” azul  -<>- Uma casa, um pato e umas pessoa - azul  

32-  -<>- -<>- Abstracto - colorido 

33- carlosvalenciamaya@yahoo.com -<>-   “La transición entre varias casa -<>- triángulo preto e um w inserido dento de um quadrado 

www.feedback-studio.net  |     es mi casa” ; “usa pt co” ; “2012” 

|     - preto 

34- patriciafesteves@hotmail.com -<>- -<>- Um sofá, uma cama e uma mesa com duas cadeiras - verde 
e 

|    roxo 

35- mararam7@gmail.com -<>- -<>- Uma casa - colorido 

36- -<>- “home is where the heart is”; -<>- Um coração, uma folha e um simbolo não identificado 

colorido “its a small world we´re living in” 

- vermelho e preto 

37- -<>- -<>- Uma casa, uma pessoa, o sol e uma nuvem a pingar (lol) 

38- joseaugusto.pires@sfr.fr -<>- -<>- Abstracto colorido 

39- -<>- -<>- Abstracto colorido 

40- nuria331@hotmail.com -<>- “En casa com en casa” es el lugar en   -<>- Uma casa - castanho 

donde te sientes como te queres sentir” castanho 

41- -<>- “O lugar onde há amizade” - preto -<>- seis corações pretos 

42- antunes.cerveira@gmail.com -<>- “Dulce Cerveira” ; “Sobreda Almada”    -<>- Abstracto - colorido cor de laranja 

43- daniela.pmbrandao@gmail.com -<>- “Pombo Santiago” verde -<>- 
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44- antunes.cerveira@gmail.com -<>- “SOBRE DA DIANA” - cor-de.laranja e roxo -<>- Uma casa - cor-de-laranja e roxo  

45- antonserv@telefonica.net  -<>- -<>- Dois corações vermelhos 

46- -<>- “Mi casa es mi família y OSKI.”    preto -<>-Coração preto  

47- adrianagarelha@hotmail.com  -<>- “ A casa é um lar, a qual todos nós temos -<>- 

ou deveríamos ter direito. É nela que nos sentimos bem, seguros e felizes. Casa 

é a nossa vida!!” - azul 

48- jpredi@hotmail.com -<>- -<>- Uma casa e quatro pessoas - roxo 

49- fabioandrenunes@hotmail.com  -<>- -<>- Abstracto - colorido  

50-  -<>- “Hogar dulce Hogar”   - roxo  -<>- 

51- apdocarbaelo@gmail.com- Ferrol -    -<>- “ Felicidadel a mis hijos por su próxima     -<>- a coruña españa paternidade Maria Y Miguel” - azul 

52- carlotacmoreira@yahoo.com -<>- “A Nossa casa é onde dormimos e onde -<>- 

os meus pais me encinão” 

53- marta_moreno94@hotmail.com -<>- “Em Viana nasci e por ela não falta quem ri! -<>- Um pássaro - colorido 

Viva a arte e por quem por ela “reparte”!” lápiz 

54- -<>- “É o sonho do Homen em forma de ninho dáve” - preto -<>- Dois pássaros - preto 

55- mico192627@wanadoo.fr -<>- -<>- Uma casa, uma estrada, duas árvores e dois carros  

56- danipestanaraujo@hotmail.com - Daniel -<>- “ o lugar a que chamo casa é o lugar mais -<>- 

Pestana |    acolhedor que tenho e onde me sinto mais 

|    protegida. É onde passo a maioria do meu 

|  tempo e onde tenho as minhas coisas.” - azul 57- rochamig@yahoo.fr - facebook samulrine  -<>-“E a 

casa da minha mãe que tem uma -<>- 

guess arvora que tem muitas recordações” - azul 

58- -<>- “Eu gosto muito de salvatera É divertido   -<>- e tenhos amigos novos” - azul 

59- Mateo Cid - Vigo España -<>- -<>- um barco e alguns rabíscos - colorido  

60-   -<>- “Todos os lugares onde estamos”   - azul  -<>- 

61- cristinabesteira@sapo.pt -<>- “A minha família, é o meu mundo, -<>- 

sem eles não existe casa” - azul 

62- miikii_91@hotmail.fr -<>- “Lugar com minha irmã.”  - roxo -<>- Coração roxo  

63- philipp.faber@aon.at -<>- “Home is the place where your heart is 

and where you feel home.” 

64- joseaugusto.pires@sfr.fr  -<>- “é a casa onde a familia se sente bem” lápiz -<>-  

65- Sue and Cris - Marrington Johannesburg- -<>- “Home is not a place, it is a state of mind. -<>- South Africa |    Home can be anywhere you feel 

love. Home for 

|    us is anywhere we are together. home is the 

|     love we feel for ear other and the love we feel and receive 

| from our dogs.” preto 

66- paulacoutinho2@gmail.com - 964735197  -<>-  “É uma estrutura de aconchego e vida!   -<>- 

Sempre mutável!”    azul 

67- Chamo-me: Jahida Islam Lili - -<>- “o lugar que chamo casa é um lugar acolhedor, -<>- liliamalima.12@hotmail.com  |    

que me sinto bem e protegido em paz e feliz” 

| azul 

68- familia.campos@sapo.pt -<>-  “É o meu porto de abrigo; o local em que recuperas 

e ganhas asas para a vida. A casa é união, família, amor, bem-estar…” - azul 

69- -<>- “ A casa é o nosso lar.” azul -<>- 

70- madijou@hotmail.com -<>-  “algo especial como el amor”   - lápis -<>- coração - azul, vermelho  

71- antunes.cerveira@gmail.com  -<>-“ local escolhido para criar uma família com  -<>- 

muito amor e carinho- Jaime” ; “sobrada nossos 4 filhos, gatas, peixes e periquitos. Toda a nossa 

família (pais e irmãs e sobrinhos)…com amor Margarida e Jaime”  azul 

72- Joana Carvalho - josomaca@hotmail.com -<>-  “ O meu coração quando está feliz!!”  preto    -<>- 

73- -<>- “É o meu lugar de conforto… e equilíbrio -<>-  Uma árvore com o mundo.” 

74- anazevedo1962.com.pt??? -<>- “casa ao céu, onde há paz, onde há pão, onde -<>- 

há amor compreensão, carinho; oxigénio, e a água.” lápiz 
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