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Uma ideia lógica
que transmite
uma mensagem
que contradiz
a sua estrutura
P

aradoxo é o tema da VII edição dos
Jardins Efémeros. O festival que se
assume com uma realização cultural multidisciplinar que aposta na componente experimental e que tem como objetivo criar uma “relação entre os vários
agentes que fazem acontecer a cidade”.
Um dos objetivos deste evento é integrar
as associações locais, artistas e empresas
e levá-las a experimentar novas formas
de colaboração através das práticas artísticas. O programa promove a reflexão
sobre valores como a cidadania ativa e a
arquitetura social, potenciando a capacidade crítica e imaginativa, distribuída pelas várias áreas de intervenção propostas: Artes Visuais, Arquitetura, Cinema,
Som, Dança, Teatro, Pólis, Mercados e
Oficinas.
Tudo isto a acontecer no centro histórico de Viseu, em muitos dos edifícios que
o compõe. Locais que voltam a ter vida
e que servem de espaço para dar a conhecer o que se faz, também, localmente.

Textos: Sandra Rodrigues

Na edição VII, há para descobrir mais de
300 iniciativas.
Dos inúmeros momentos programados,
a organização destaca os concertos no
interior da Catedral de Viseu, no claustro e no adro da Igreja da Misericórdia.
Desafia ainda a uma visita pelo Museu
Nacional Grão Vasco e pelas praças D.
Duarte e Largo Pintor Gata para ver a Tília e a Peça para Perséfone. Na Rua Direita também há uma nova vida a descobrir,
tanto ao ar livre como em edifícios que já
foram ex-libris desta artéria.
A Casa do Sonho, apesar de ter mudado
de sítio, é o ponto de encontro para experimentar. Outro projeto participativo, envolve os alunos, professores e instituições
de ensino do Agrupamento de Escolas
Grão Vasco de Viseu que, numa parceria educativa com os Jardins Efémeros,
recriam carrinhos de mão em exposição
no Parque Aquilino Ribeiro.
Há ainda cinema ao ar livre, teatro, dança,
magia, leituras e mercados.

Fotografia: Igor Ferreira e Gonçalo Rodrigues

Design: David Martins
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Os Jardins das tílias
IMPONENTES, NA ESCALA, MAS FIÉIS,
ATÉ NAS RAMIFICAÇÕES

N

a escadaria da Igreja da Misericórdia, nos Claustros da Sé e no
Largo Pintor Gata. Aqui também
se podem encontrar tílias. Em grande
formato, de ferro ou aço, mas igualmente marcantes na paisagem da cidade de
Viseu. O desafio de homenagear a cidade e um dos seus símbolos partiu da organização dos Jardins Efémeros e as esculturas foram idealizadas e construídas
por dois arquitetos. Imponentes na escala, mas fiéis, até nas ramificações, à folha
e à semente que foram recolhidas na rua
e que serviram de estudo para as obras
de arte.
“Foi pedida a criação de peças que tivessem impacto para quem visita os jardins e servisse de cenário para o palco de
concertos”, começou por explicar Rafael
Gomes, um dos arquitetos que criou as
duas folhas de tília que estão na frontaria
da Igreja da Misericórdia. Peças com cerca de cinco metros de altura e que pesam

dois mil quilos.
Já nos Claustros da Sé, estão as sementes da tília. “Aquelas que tiveram um último voo”, como lembrou o arquiteto João
Loureiro para quem foi “um desafio” todo
o processo de representar em grande escala a natureza. Desafio foi também, recordou, criar a proporção exata da estrutura que permite estar debaixo das folhas
suspensas nos Claustro.
No Largo Pintor Gata está a formação
celular da folha de tília usadas para criar
uma cúpula que serve de limite a um dos
palcos.
“Este foi um projeto em que o mais gratificante foi estudar a natureza e poder
mostrar em grande escala aqueles pormenores que escapam ao olho. Foi tudo
um desafio desde o desenho, à execução no estaleiro à montagem”, concluiu
João Loureiro.
As peças ficarão depois expostas na
Quinta da Cruz.

Espiritualidade e natureza em perfeita harmonia

7-16 JUL

PUB

6

Dos jardins, da natureza, do efémero

REFLEXÕES
Filipe Miguel Felix
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Jardins são natureza, representada jardins
são singeleza dramatizada. Jardins são assim, como que sem fim.
Falar de jardins, é falar de natureza, mas
também de estrutura pensada.
Há novas teorias que apontam para a existência de um elemento de consciência na
natureza, ela própria , sensível e sensitiva.
Antes a natureza já apelava ao sensorial
e ao sensual.
Um aspeto interessante é a ideia de que
um jardim não é natural, é sobrenatural,
metafísico.Mas tambem é material. Um
paradoxo?
Os jardins são como tudo o que é. São o
que são e o que parecem ser.
Jardins são ligeireza decorativa, mas também intensidade pensante.
O jardim, ele próprio, um paradoxo.
O jardim induz o conceito do natural, mas
não o é sem construção.
Teve que haver manipulação da natureza
para a consumação do jardim.
Natureza é entropia, jardim é filosofia.
Jardins são metáfora, jardins são apelo, jardins são tão importantes como campos
agrícolas, hortícolas, de pasto ou áreas
piscícolas. Precisamos de tudo isto para
assegurarmos a sobrevivência.
Precisamos de pensar, estruturar, agir e
fruir.
Se um jardim, per se, pode não ser tudo
isto, tenho a certeza de que os Jardins Efémeros o são.
Sempre pensei e senti como cidadão, que
este evento tem sido um corpo pensante e
crítico. Estruturante, atuante, dignificante e
também libertador.
Sempre o recebi como um tempo, um
modo e um espaço de livre pensamento, livre arbítrio, emancipação. Concretamente, posso falar de evidências de cosmopolitismo, policentrismo, urbanidade,
acessibilidade.
O evento é ele mesmo um paradoxo. Se

para a maioria, ele se resume a arbustos e
vegetação decorativa e alusiva, para outros é um veículo de expansão, de horizontes, consagração de caráter, em virtude das muitas opções de apreensão.
Desde as artes plásticas, visuais e arquitetura, passando pelas artes sonoras, performativas. Ele há também os workshops,
as conferências e os debates.
Ao sétimo ano, o evento já não parece efémero. Antes, algo que se não permanecer,
pelo menos perdurará.
O evento afirma-se como transdisciplinar.
Mas não se esgota nisto. É transgeracional,
trans-social , trans-cultural e esbatedor de
diferenças educacionais e formacionais.
O evento ao não cobrar bilhetes de ingresso, só aqui já se esbatem muros e
fronteiras, contribui diretamente para a
possibilidade de equidade e igualdade de
oportunidades.
Certamente os pressupostos são os de
que a cultura e a arte são o princípio para uma vida com princípios, uma possibilitação dos indivíduos se auto-estruturarem e capacitarem para uma opinião
própria, livre e crítica, mas congregadora
e despreconceituada.
Pelo seu método, contribui para a escultura do eu, conceito que o filósofo Michel
Onfray, expõe no seu trabalho original de
1993, (prémio medicis de ensaio), editado
em Portugal pela extinta editora Quarteto,
de Coimbra, corria o ano de 2003.
Mas não se fica por uma visão antropocêntrica do mundo. Contribui para uma
visão mais consciente de tudo o que nos
rodeia, por exemplo, ao alertar para património imobiliário devoluto, decadente, arruinado e ocupa-o de forma a proporcionar-lhe um lugar onde o seu silêncio não
é insucesso, antes capacitador de ação,
seguimento, acontecimento, contrapondo um silêncio estático, amorfo e inepto
com um silêncio dinâmico, pulsante, cria-

tivo. Aqui a ruína não é o fim, mas sim o
princípio, revitalizador, reabilitador.
Numa sociedade que se tornou neurótica,
ruidosa, desequilibrada, é de máxima importância que se proporcionem estes espaços de reflexão.
O evento não é um festival, antes um festim, de sentidos e de sensos. Não é um lugar de consensos e não precisa nem deve
ser. Interessa mais a riqueza da diversidade, da complementaridade.
Na verdade, transparece a ideia contraditória aos egocentrismos. A construção
do eu, não é de todo a exacerbação do
meu ego.
O evento contribui para o equlíbrio de
processos económicos. Centra a sua
ação na zona histórica da cidade. Esta é
uma zona nuclear. Alerta para a falta de
pessoas, de serviços, de comércio. Sim, há
comércio, mas quase todo focado no lazer
e em horário noturno ou tardio.
Há tanto para fazer, descobrir, desfrutar,
aprender, refletir neste evento que só me
ocorre dizer para esquecerem os arbustos
e as plantas decorativas, que são muito bonitas, mas estão muito longe de ser o todo
que é este evento.
Se sou um ser curioso, a grande maioria
das pessoas também pode ser, mas todos podemos jardinar. E jardinar não é só
desfrutar do refresco e contemplar a decoração envolvente. Jardinar é aqui toda a
aprendizagem possibilitada pelas variadas
atividades.
Imaginem uma paisagem arida, depois
imaginem-se com uma pá e que começam entretanto a escavar para chegar a
um qualquer lençol friático a fim de obterem minerais e alimentos frescos para se
alimentarem e saciarem a sede. Sede que
a erosão agudizou. Pensem nisto. Mas não
fiquem só a pensar. Vivam. Vivam todos,
vivam os Jardins Efémeros, viva Viseu, vivam as pessoas.
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O CEU tem os sonhos da Rua Direita
LOJISTAS E MORADORES PARTILHAM SENTIMENTOS

T

radição, enchente, típica, turistas,
movimento... palavras que cobrem
a rua direita. Uma capa eclética urbana (CEU) que é construída com os
sonhos dos lojistas. A intervenção é do
atelier viseense Centropontoarte. “Este
projeto surge como uma ideia de intervenção artística que se pretende participativa e agregadora de uma das ruas
de comércio tradicional mais antigas da
cidade de Viseu”, começa por explicar
Juliana Ferreira. Antes da capa que aglutina o que é viver e trabalhar nesta ar-

téria, a artista plástica, juntamente com
Carlos Sousa, percorreu a rua, conversou com quem a faz.
“Começámos este projeto com um
questionário em que percorremos a
rua e recolhemos sentimentos, ideias,
sonhos. Tentámos fazer a ponte entre o
que foi e o que é atualmente a Rua Direita”, sublinha Juliana Ferreira.
E os sonhos são, na sua maioria, comuns. “Palavras como tradição, multidão, vida, típico, fazem parte do desejo
destes comerciantes e moradores que

querem que esta rua volte a ser o que já
foi. Volte a ter a vida, a emoção, aliada à
tradição de outros tempos. Vários lojistas lembraram que a Rua Direita sempre
foi para o pobre e para o rico”, conta.
São estes sonhos, estes sentimentos,
que fazem o CEU da Rua Direita. Para os concretizar, uma bicicleta com um
pequeno estúdio de serigrafia onde os
próprios lojistas ou moradores podem
imprimir a sua frase ou o seu sonho,
deixá-los no CEU ou nas suas próprias
lojas.

tre adultos e crianças, e o segundo, para
momentos de diversão dos mais pequenos, situado no pátio da Direção Regional Militar.
O Espaço Conto, biblioteca ambulante e comunitária, integra uma peça em
forma de livro que se desloca pela rua,

como um livro voador.
O Espaço Brinca tem como objetivo
criar momentos lúdicos, educativos e
recreativos para os mais novos, e é palco para a realização de oficinas integradas no programa dos Jardins Efémeros.

Conto e Brinca
A intervenção do Centropontoarte estende-se ainda a lojas vazias ou espaços
devolutos, e por dois pontos de contacto exteriores: o Espaço Conto e o Espaço Brinca. O primeiro situado no cruzamento com a Rua Senhora da Piedade,
como local de encontro e partilha en-
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Peça para Perséfone: este jardim
é a consagração da natureza

U

m bloco de taipa com 11 toneladas entra em diálogo com o bloco de granito da estátua do Rei D.
Duarte. Este é o ponto de partida para a
criação de Gabriela Albergaria que, juntamente com Nuno Durão e Nuno Vasconcelos e sonorização de Pedro Tudela, serve de “boas vindas” à edição deste
ano dos Jardins Efémeros.
Perséfone, na mitologia grega, é a deusa
das ervas, flores, frutos e perfumes. Peça para Perséfone é a consagração da
natureza. Em destaque uma construção
das mais antigas utilizadas pelo homem

GABRIELA ALBERGARIA
Estudou na Faculdade de Belas-Artes no
Porto. Conhecida pelo seu trabalho em
Fotografia, Desenho, Instalação e Escultura, o seu foco prende-se em jardins e
a sua história

NUNO VASCONCELOS
Nasce em Viseu, em 1979. Após a licenciatura em Arquitetura pela Universidade
de Coimbra, muda-se para o Porto onde colabora em diferentes escritórios de
arquitetura. Desde 2012, vive em Berlim,
onde continua a sua actividade como arquitecto freelancer e desenvolve a sua investigação pessoal sobre construção em
terra, em especial a taipa

NUNO DURÃO
Natural de Viseu, 1981. Arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto. Trabalhou no
atelier Marc Barani, em Paris, e no atelier Álvaro L. Siza Vieira, no Porto. Criador do atelier Nuno Durão Arquitectos,
em Viseu

PEDRO TUDELA
Nasceu em Viseu em 1962. Artista plástico, músico e cenógrafo. Professor Auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Membro fundador
do colectivo @c (at-c.org). Membro fundador da editora Crónica (cronicaelectronica.org)
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– a taipa – uma oliveira e um estrado de
terra. Um projeto transdisciplinar que começou a ser preparado muitos meses antes do início dos Jardins.
Nuno Gonçalves, responsável pela parte
técnica e execução da obra, explica que
a taipa (técnica de construção vernacular
à base de argila e cascalho) é uma construção típica do Alentejo e Algarve. Para
este trabalho foi preciso fazer vários estudos de terra que acabou por vir do Sátão por ser a que melhor se adequava. Só
para secar, o cubo de terra teve de estar
um mês em descanso.

Uma criação intensa para ter dez dias de
luz e depois regressar à terra.
Gabriela Albergaria é uma artista que
trabalha a natureza (não jardins) e que
transporta para o plano artístico as preocupações ambientais. Numa praça com
uma forte presença do granito, Perséfone
vai suavizar esta arquitetura.
A criação da peça sonora para a Praça D.
Duarte, composta por sons naturais captados no distrito de Viseu, é da autoria de
Pedro Tudela.
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Vestido a Rigor: Viseu também é em Paradinha
PEDRO REBELO E BEANOTHERLAB NO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO

O

bairro social de Paradinha está a dois passos do centro de Viseu. Mas, durante os Jardins Efémeros consegue estar ainda mais perto e qualquer um de nós
pode fazer parte deste espaço que alberga várias famílias, na
sua maioria de etnia cigana. Vestido a Rigor é uma instalação
audiovisual que junta o trabalho de Pedro Rebelo e do projeto
BeAnotherLab.
No Museu Nacional Grão Vasco está a vida do bairro e de
quem nele vive. Através do recurso à tecnologia 3D (óculos
rift), os responsáveis por esta instalação convidam o público a
uma experiência imersiva. Da sala do museu para os pregões
da feira, para o jogo do ferro, para o largo dos encontros, para
as conversas dentro das quatro paredes.
Também nas paredes, mas do museu, os rostos, os objetos, os

momentos eternizados em papel de fotografia. Os sons completam a experiência. Uma instalação que pode ter diferentes
formas de leitura.
“Existe um percurso expositivo, mas não existe uma narrativa
pré-feita para o que as pessoas vão ver”, explica Pedro Rebelo.
Durante oito dias, a equipa esteve no bairro. Conheceu, falou,
partilhou e também experimentou o que é ser cigano e “vestir a
rigor” a sua tradição. “Tentámos captar tempos e vivências que
são fragmentadas. O que o público vê não é um documentário.
Não tem uma moral ou uma lição”, realça a dupla Pedro Rebelo
e Christian Cherene.
“O que nos interessa é dar a conhecer o bairro. A nossa preocupação foi captar a realidade de quem lá vive. A ideia é aproximar e não objetificar as coisas”, explicam ainda.

Pedro Rebelo é compositor, performer e artista sonoro, ativo na área da música de câmara, improvisação e
instalação. Doutorou-se pela Universidade de Edimburgo em 2002, onde investigou relações entre a música
e a arquitetura. Pedro tem iniciado projetos participativos com comunidades em Belfast e na favela da Maré, Rio
de Janeiro. Este trabalho tem resultado em exposições de arte sonora em espaços como o Metropolitan Arts
Centre, Belfast, Espaço Ecco, em Brasília, Parque Lage, Museu da Maré, no Rio de Janeiro, e MAC Niterói.

BeAnotherLab é um coletivo interdisciplinar internacional dedicado à investigação de experiências corporalizadas e de telepresença. Acreditam que a compreensão do «eu» está relacionada com a compreensão do
«outro» e que, mais do que indivíduos, fazemos parte de um sistema mais amplo chamado humanidade. Assente nesta perspetiva, o coletivo procura possibilidades inovadoras nos conceitos de embodied interaction,
extended body e extended mind através da combinação de tecnologia digital de baixo custo com relações
sociais, web e metodologias da neurociência.
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O silêncio é o grito mais forte
JORGE FRAGA NA CASA MANIFESTOS EFÉMEROS

O

encenador Jorge Fraga dá voz àqueles que querem
fazer-se ouvir na área do teatro. Durante os dias dos
Jardins, a Casa Manifestos Efémeros recebe uma instalação, uma performance e residências artísticas com curadoria do homem do teatro que gosta do trabalho com as pessoas.
“O tema deste ano é o silêncio, apesar de gostar de ouvir as
pessoas e gosto que elas sejam as co-autoras do que é apresentado”, começa por explicar o encenador.
Presença constante neste festival de artes, este ano Jorge Fra-

ga está em “dose tripla” e sempre em paradoxo. Nos dias 11,12
e 13, às 18h30, acontece a instalação/performance “On – Só o
que não podemos calar deve ser dito”. Depois, à noite, nos dias
12,13 e 14, é a vez de “No - o silêncio é o grito mais forte”, uma
peça teatral com 30 minutos. “Apresentamos ao público o que
vamos construindo com o grupo que normalmente aparece para trabalhar comigo”, sublinha o encenador.
E é um grupo bem grande. Cerca de 30 pessoas aceita o desafio de trabalhar com Jorge Fraga.

Okupart’s
A partir da meia-noite, o convite feito por Jorge Fraga é para
descobrir as “surpresas” que a Casa Manifestos Efémeros esconde. O público é convidado a entrar sem saber o que vai
ver. No interior, nos compartimentos, podem ver cinema, música, fotografia, pintura, dança, teatro ou assistir a criações ao
vivo dos artistas.... tudo o que pode caber num espaço dedicado às artes e aos artistas que se queiram juntar.
“É o meu manifesto – a minha maneira de barafustar – por
Viseu não ter um espaço, todo o ano, para os artistas poderem trabalhar e mostrar as suas criações”, refere o encenador.

Jorge Fraga
Português, pouco suave. 64 anos.
Suspenso em três stents, um equilibrista, portanto! Admirador de
jardins na sua geometria de sombras, fontes e cheiros. Curioso sobre a resistência, gravidade e resiliência da fauna, e que a procura
fixar/a(ni)mar em spatium cénico.
Permanentemente, na efemeridade dos idos.

Os dedos na corola

REFLEXÕES
Pedro Santos Guerreiro
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E então faz-se assim: de ano a ano, um jardim plantado sem eira nem beira-mar, levado em vasos sanguíneos para cima das
lajes de granito entornadas em torno da Sé
no alto da cidade. A primavera súbita de
Viseu arrosta em julho, agora sabêmo-lo,
agora esperamo-la, é julho, hora dos Jardins, está um calor que não se pode, não se
pode ficar em casa quando há pétalas e folhas e caules e uma ignição que se dispersa contra a temperança e o alho-chocho.
Estou a falar a sério, eu vi, vivi, vou, voo a
bordo dessa esplendorosa argonáutica
dos sentidos dos não sentados, que largam
as penas e levantam as pernas para levar o
corpo atrás dos olhos que veem dos ouvidos que ouvem das mãos que apalpam
das bocas que lambem dos narizes que
cheiram, inspiram, aspiram, respiram nestes Jardins. Perceba quem não foi mas vai,

tem de ir, tem de estar, tem de ser: os sentidos uma vez desimpedidos são clarabóias
sem vidro fosco para a consciência ávida,
mesmo quando como tal não se manifesta antes de se deslumbrar. Sim, perceba,
as pétalas e as folhas e os caules que na
primavera de julho assomam a Viseu não
são só as da botânica, mas também a passarada de música, dança, cinema, teatro e
instalações que instam à queda a partir do
que parece quedo, pois não parece ociosa
a flor agrafada à terra? E no entanto... E no
entanto entretanto com tudo e tanto já chegámos aqui, a estes Jardins Efémeros que
afinal voltam para nós na estação certa na
cidade certa, esta primavera não passa, fica, foi ficando, de ano a ano encontramo-la
e através de uma proposta de experimentalismo experimentamos no que sentimos
um reflexo que nos devolve uma amplifica-

ção de nós mesmos.
Perceba quem vai, pois, que isto não é um
evento, é já um advento, uma chegada,
um princípio de exaltação que não prende nem pretende, liberta e procede à cidade aberta, assim queiramos entrar nela, neles, nessa fórmula de trapézio para
Jardins que, afinal, se plantam, exultam ou
podam dentro de nós. Viva os Jardins pela
norma mais rigorosamente humana que é
viver em si mesmo. Desfolhe o programa,
desflore os sentidos, e confirme que a estação que volta já há tantos anos à cidade
de Viseu é a estação do comboio da viagem que depende de si. Caduca é folha
mas não o tronco da árvore. As raízes estão todas dentro dos vasos de cada coração, incluindo a corola do seu. Ora abra lá
os sentidos e meta as mãos na terra. Vê? É
julho outra vez.
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Carrinhos de mão floridos
no Parque Aquilino Ribeiro

O

projecto Jardins em Movimento recria carrinhos de mão pintados pelos alunos das várias
turmas que constituem o Agrupamento
de Escolas Grão Vasco, de Viseu. Valorizando a participação dos alunos, professores, encarregados de educação e

a comunidade, o projecto resulta numa exposição de cerca de 40 carrinhos
com diferentes arranjos florais e mensagens sobre o ambiente, no Parque Aquilino Ribeiro.
Esta atividade insere-se no Projeto “Viseu In Rio” candidato aos Prémios da

Fundação Ilídio Pinho e nela participaram todos os alunos do 1º Ciclo e Educação Pré-Escolar.
A ideia “germinou” na agenda de trabalhos da XII Assembleia Municipal Infantil
de Viseu, cujo tema foi o “Ambiente e a
Qualidade de Vida”.

maridos e companheiros. A vítima mais
velha tinha 84 anos, a mais nova apenas 23.
Este roteiro Cidadania em Portugal pretende desafiar as redes e as comunidades locais de todo o país a uma viagem
de descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação cívica. “Para desafiar as comunidades locais em todo o
país a conhecerem esta realidade que é
urgente mudar”, realçam os promotores.
A iniciativa Roteiro Cidadania em Por-

tugal, promovida pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
(ANIMAR), em parceria com a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, com com a parceria da Amnistia Internacional — Núcleo de Viseu, do
Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Violência Doméstica (NAVVD, Viseu),
das Obras Sociais do Pessoal da CM e
dos SM de Viseu, da Rede de Jovens para a Igualdade e da União de Mulheres
Alternativa e Resposta (UMAR, Viseu).

Aqui Morreu uma Mulher!
Os jornalistas da Visão Teresa Campos e José Carlos Carvalho percorreram durante um ano os locais onde,
em 2015, 28 mulheres foram mortas às
mãos dos seus companheiros. O trabalho deu origem a uma exposição que
pode ser na Rua Formosa.
Estiveram em pequenas aldeias e em
grandes cidades, em zonas pobres e
bairros privilegiados. Ao longo da rua,
pode-se ver o retrato de 28 histórias
de mulheres que morreram às mãos de

Viseu, Cidade-Jardim da Beira

REFLEXÕES
Almeida Henriques
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Em 1935, era aprovado por unanimidade,
pela então Comissão de Iniciativa e Turismo de Viseu, sob a presidência do Capitão
Almeida Moreira, um cartaz de promoção
turística de Viseu, da autoria do artista portuense Manuel de Gouveia. Ele que lançava, pela primeira vez, aquele que viria a
ser um estatuto indissociável da identidade viseense, carinhosamente adotado por
todos: “Viseu, a Cidade-Jardim da Beira”.
Desde então, guias turísticos, curiosos, viajantes tomaram parte ativa na disseminação desta identidade.
82 anos depois, a cidade-jardim soube
reinventar-se, desbravar o seu caminho e
consolidar orgulhosamente o seu estatuto.
É também por isso que, neste “2017, Ano
Oficial para Visitar Viseu”, ela renova o seu
convite e não deixa de surpreender os que
nela vivem e a visitam, aprimorando-se a rigor, nas quatro estações do ano. Seja pelos
seus recantos ajardinados de recorte peculiar, pelos seus jardins que contam histórias ou pelos parques verdejantes que con-

centram a calma no centro urbano.
Na sua sétima edição, os Jardins Efémeros lançam, através da sua programação
cultural multidisciplinar, um repto positivo à
comunidade e a todos quantos (re)visitam
Viseu: redescobrir e viver a urbe, observar o espaço e questionar os seus sentidos,
projetar possibilidades de futuro.
Os “Jardins” oferecem mais de 300 atividades ao longo de 10 dias em Viseu, prometendo marcar o ritmo da agenda de
eventos da cidade e a vida do Centro Histórico e – assim esperamos – o panorama
cultural nacional.
Entre todas as propostas, uma em particular me chama a atenção: uma instalação de
tributo à cidade-jardim, fazendo uso de um
elemento natural singular, a Tília. Será decerto um mote de visita a não perder.
Esta vitalidade cultural é encarada pelo
Município com responsabilidade e sentido estratégico. O programa municipal de
financiamento “Viseu Terceiro” – porventura o mais relevante programa municipal

de apoio a produções culturais e criativas
independentes no país - é a encarnação
dessa visão de desenvolvimento.
Festivais como este são também um ponto de partida para viver a identidade e o
património do Centro Histórico. Um vasto
conjunto de eventos têm acompanhado o
renascimento do coração antigo da cidade, ao longo de quase todo o ano, grande
parte dos quais por iniciativa de agentes
culturais viseenses.
A experiência de viver a cidade permite
ainda testemunhar o novo ritmo que tomou
o pulso do nosso casco histórico, através
da reabilitação do edificado, do repovoamento em curso e da instalação de novos
negócios.
A arte de bem receber é característica de
Viseu, mas hoje também o talento criativo
e cultural.
Neste “Ano Oficial para Visitar Viseu” damos as boas-vindas à cidade-jardim, na
sua diversidade de expressões identitárias
e culturais.
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LANDSCAPES
ARE CULTURE
BEFORE
THEY ARE NATURE
Simon Schama

Só uma ideia me vem
permanentemente…
Só uma ideia me vem permanentemente
ao pensar a minha criação para os ”jardins”. Corpo e Alma. Como se as instalações/performances/teatro mais não
fossem do que “Autos da Alma”. Minha e
de Todos os intérpretes/performers, que
ano após ano resolve fazer desta partilha
uma celebração de momentos únicos de

criação artística em Viseu.
Hoje, nas vésperas da nossa primeira reunião de trabalho, sei que o paradoxo de
que o “silêncio é mais forte do que o grito” e “Só o que não podemos calar deve
ser dito” é o ponto de partida para a ocupação de espaços que se transformarão
pouco a pouco na, ilusão, montra, repo-

REFLEXÕES
Jorge Fraga
Encenador
PUB
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sitório das memórias e dos sonhos que
nos habitam, construindo (Lutando por
isso) tudo isto, sempre mas SEMPRE, na
Simplicidade dos meios, uma CORPUSTECA, na qual o público tenha o prazer
e a possibilidade de ser ele próprio a encontrar, a revelar e a levar consigo a poesia nela inscrita.

PUB

Janelas e portas para obra nova, renovação e
reabilitação
Técnica moderna adaptada ao estilo da sua casa
As janelas e portas transmitem carácter à fachada: são os elementos de design que mais
influenciam no estilo de uma vivenda.
Como empresa líder na execução de janelas, Finstral oferece variantes adequadas para
todas as exigências. Com a nossa ampla seleção de aros fabricados em diversas
combinações de materiais, e com a variedade de modelos, superfícies, cores e
equipamentos adicionais de janelas, cumprimos com todas as exigências de estética e
funcionalidade, tanto para obra nova como na renovação e reabilitação de casas antigas.

Porque a confiança é baseada na transparência.

Solicite um orçamento !!!
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SANDRA OLIVEIRA, CRIADORA DOS JARDINS EFÉMEROS

“Umas coisas correm melhor
continuar a experimentar”
É ISTO QUE FAZ A EVOLUÇÃO E QUE MARCA OS ARTISTAS,
A CIDADE E AS SUAS GENTES

O que se pode fazer nesta edição dos Jardins Efémeros. O que destaca?
Cada um pode fazer o seu percurso. São 300 atividades e nós
temos programação para vários públicos. Desenhámos uma
programação que, sendo bastante experimental e vanguardista, tem iniciativas diversas. Consoante o gosto ou aptidões,
cada um pode construir o seu próprio roteiro dentro dos Jardins e será sempre completamente diferente dos outros. Isto é
o que mais me agrada, continuar aqui a ter uma família que pode vir com três gerações e há atividades diferentes para todos
os membros.

conseguir perceber realmente o que estamos a fazer. Se bem
que em sete anos já se nota que muita coisa mudou.

E tudo isto grátis?
Sim, para mim isso é muito importante. Quando estamos a trabalhar em projetos experimentais nota-se que cada vez mais as
pessoas estão distantes destes projetos artísticos e de investigação. Por isso, é importante tentar democratizar a cultura. Este
tipo de espetáculos ou projetos normalmente estão em galerias ou salas muito específicas. Para bem da arte e do seu desenvolvimento nós devemos democratizá-la e não torná-la em
espetáculos de elite. Acusavam-nos disso, de estarmos a fazer
programação para uma elite, mas é precisamente o contrário.
O que estamos a fazer é com que este tipo de arte chegue a
todos para captar novos públicos e sensibilidades e fazer com
que esta experimentação faça parte da vida das pessoas. O que
nos interessa é a diversidade de pensamento e de abordagens.
Os Jardins dão esse sinal, que é possível fazer outras coisas e
não temos de fazer todos as mesmas coisas. Este projeto dos
Jardins é de continuidade e só daqui a 20 anos é que vamos

Normal em que sentido, tendo em conta a sua vertente experimental?
Normal no sentido das pessoas o entenderem, de perceberem
que não estamos a fazer nada de mais. Normal no sentido das
pessoas integrarem nas suas vidas estes projetos, estas formas
de viver e de experimentar a arte.
Dou como exemplo: no ano passado enquanto Biosphere (nome artístico do músico norueguês Geir Jenssen) estava aqui a
jantar, ao lado, na Praça D. Duarte estava a tocar a banda portuguesa Tropa Macaca que é claramente experimental e até difícil. Ele não queria acreditar como era possível estar a decorrer
um concerto desta natureza ao final da tarde e estarem pessoas
mais velhas sentadas ao lado a beber o seu chá, os miúdos a
brincar e outros a ver. Tudo de uma forma natural.

Como por exemplo?
Se nós fizessemos estas peças que aqui estão em exposição e
usufruto de todos há sete anos, tenho a certeza de que nos iriam
chamar de loucos. Hoje, as pessoas já olham para os Jardins de
outra forma, com olhar inquisidor para saber o que temos para
mostrar de novo. Ou seja, aquilo que era esquisito antes hoje...
aliás, a minha maior ambição é a de que os Jardins sejam considerados como um projeto normal.

É o que distingue este evento de outros?
Eu acho que é pela sua multidisciplinariedade e o seu respeito

“A experimentação é um valor do qual não abdicamos
ferramenta potenciadora de dinâmicas inovadoras n
7-16 JUL
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outras nem tanto, mas vamos

pelos lugares. Nós tentamos não invadir, mas sim complementar os sítios e potenciá-los. Queremos também levar os artistas
ao limite para fazerem coisas e instigá-los a se ultrapassarem,
tantos os locais como os nacionais e internacionais.
Os Jardins Efémeros são uma oportunidade para os
artistas locais...
Tenho assistido à sua evolução e confesso que estou muito orgulhosa porque sei que também fomos um grande contributo.
A peça que está na Igreja da Misericórdia do João Loureiro ou
as peças do Álvaro Pereira de edições anteriores nunca teriam
sido feitas se não existissem os Jardins. Contribuimos de alguma
forma para a modernidade do pensamento e tudo isto parece
pouco mas é muito. Viseu está a dar cartas.
E é por isso que há cada vez uma maior atenção por
parte de promotores nacionais e internacionais?
Não é uma coisa que procuramos, antes decorre da continuidade e do tempo. Nós não temos dinheiro para publicidade, a
que é feita são os meios de comunicação nacional e internacional que fazem pelo programa que temos e isto faz-se ao longo
dos anos de consolidação do projeto. Não fazemos cedências
pela popularidade.
Este projeto é experimentar. Já testámos isto vamos agora testar outras coisas. Uma coisas correm melhor outras nem tanto,
mas vamos continuar a experimentar. É isto que faz a evolução
e que marca os artistas, a cidade e as suas gentes. Há uma vibração diferente na altura dos Jardins, as pessoas estão mais
felizes, mais orgulhosas.

s como expressão de liberdade criativa e crítica. Uma
no pensamento individual e coletivo da população.”
Sandra Oliveira
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CONFERÊNCIAS

Falar de música com quem a faz e a ouve

O

ff The Page volta a estar nos Jardins Efémeros. Trata-se de um festival que a
revista britânica The Wire promove desde 2011 e está pelo segundo ano em
Viseu. O tema do festival é a música, remetendo para uma análise ao movimento da cena underground internacional, ao movimento experimental e à cultura
musical alternativa.
Durante três dias, os editores da revista vão estar à conversa com músicos, participar
em palestras e painéis de discussão.

7 JULHO | 19H00
EMILY BICK
SARAH DAVACHI

8 JULHO | 18H30
STRANGE U
JOSEPH STANNARD

9 JULHO | 18H30
DEREK WALMSLEY
PEDRO REBELO
LUÍS FERNANDES GABRIEL
FERRANDINI

Conversa entre Emily Bick, editora adjunta da revista The Wire, e a compositora canadiana sedeada em Vancouver,
Sarah Davachi, sobre a sua investigação
de fontes e paisagens sonoras de épocas
passadas, a relação entre o seu trabalho e
as ideias de R Murray Schafer, como também, os complexos métodos do processamento electrónico.

No último par de anos, o duo Britânico
de hip hop Strange U tem-se destacado
oelas suas sonoridades “interestelares”. À
conversa com os músicos vai estar Joseph Stannard, editor adjunto da revista The
Wire, para discutir alguns dos paradoxos
cruciais que formam a música do duo. Pode o hip hop britânico permanecer uma
forma de arte de rua enquanto lança o seu
olhar em mundos paralelos, em realidades alternativas?

Conversa com Derek Walmsley e alguns
membros da comunidade artística de improvisação portuguesa, como Pedro Rebelo, Luís Fernandes e Gabriel Ferrandini,
como palco de discussão sobre o lugar
particular que o movimento de música livre ocupa em Portugal, a relação entre
a improvisação e a composição, e sobre este vibrante panorama musical que
o país atravessa, em Lisboa, Coimbra e
noutras cidades.

Para continuar a florescer
Se existem eventos talhados para não falhar, os Jardins Efémeros fazem certamente
parte desse lote.
Pelo programa estimulante e disruptivo,
pela forma como integram a cidade e como se integram na cidade, até à forma de
comunicar, os Jardins Efémeros fazem tudo parecer natural, coerente e, diria até,
imaculado. Fazê-lo numa cidade do interior de Portugal torna a tarefa mais complicada, mas certamente mais meritória.

REFLEXÕES
Luís Fernandes
Diretor de programação
GNRatiom
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Como programador a operar numa cidade fora dos dois principais centros urbanos,
sei o quão difícil pode ser transmitir a noção
do privilégio que é poder assistir a concertos de nomes de relevo internacional como
William Basinski, Fennesz ou Evan Parker,
artistas tão frescos quanto Strange U,Stine
Janvin ou Sarah Davachi ou talentos nacionais como Bruno Pernadas.
Mas também a um vasto número de instalações, intervenções em espaço público e

atividades de perfil educativo que, durante
dois fins de semana, aproximam Viseu ao
que de melhor têm as grandes metrópoles mundiais.
Esse esforço é fundamental pois eventos
deste calibre têm também a capacidade
de transformar territórios e populações,
sensibilizando-os para a arte. E essa tarefa
é também uma arte.
Espero que os Jardins continuem a florescer por muitos anos.
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Phantom Vision: “os artistas corajosos
precisam também da coragem
de quem os entende e apoia”

O

s já bastante experientes Phantom Vision chegam aos Jardins Efémeros pela mão da Associação Fora de Rebanho,
responsável pela curadoria de dois concertos neste festival. O grupo português promete um espetáculo de velhos e
novos temas e surpresas cénicas. Em conversa com o Jornal do Centro, Pedro Santos, um dos membros da banda,
fala da coragem. Coragem em ser-se músico, coragem em conseguir fazer coisas diferentes

A banda pertence a uma geração – de decanos – que
pode, à vontade, fazer aquilo que gosta, em termos
musicais. Foi uma conquista ao longo dos anos ou
sempre foi assim?
Bom, poder todos podem é preciso é ter coragem para o fazer
até porque tem um preço, como tudo o que fazemos. Sendo
uma questão de coragem não me parece que possa ter uma
carga geracional relevante. Hoje, tal como sempre, existem humanos corajosos felizmente. E sim, tudo isto muitas vezes é uma
conquista, mas, quanto a mim uma conquista sobretudo interior.

Para quem não vos conhece, como descrevem a vossa sonoridade? E qual a importância da parte cénica
nos vossos concertos?
Bom, a nossa sonoridade parte muito da cena post punk e da
New Wave dos anos 80, do gothic rock com muita influência
da arte livre alternativa, alguma eletrónica, algum punk e muita
poesia. É uma grande sopa que vale a pena tentar compreender e disfrutar.
A parte cénica sempre foi uma componente muito caraterística
da banda, desde as suas origens.
Diria que faz parte do próprio conceito do trabalho. É a forma
como gostamos de o apresentar ao vivo.
Já tem uma longa carreira, mais de 20 anos a tocar,
ainda mantém o mesmo prazer e o mesmo “bichinho”
de quando começaram?
Os Phantom fazem este ano 18 anos mas provém de outros
projectos e experiências musicais bem anteriores. Quanto ao
bichinho? Está cada vez maior. Todos os dias cresce mais um
bocadinho. Está mais velho, mais rico em experiências e ávido
de vontade de nunca deixar de fazer o que gosta de forma genuina e sincera.

Pode-se dizer que conseguiram ter sucesso a fazer a
música que gostam. A vossa carreira é igual em Portugal e fora do país?
O sucesso não é algo que nos preocupe e muito menos que nos
motive. Acho que essa é a grande chave para que, com toda a tua
liberdade, possas fazer arte sincera.
Nunca tivemos sucesso. O nosso sucesso é ter coragem de fazer.
O nosso sucesso é não ter sucesso, é ter sucesso interior.
Porque é que bandas como os Phantom Vision conseguem alcançar uma projeção maior fora de portas do
que aqui em Portugal?
É uma boa questão para todos pensarmos com seriedade. É uma
questão que levanta muitas outras questões pertinentes. Seja como
for, faço a minha arte para o mundo, para os portugueses e para
todos os outros seres humanos e é normal que, sobretudo nas regiões de maior afluência artística e/ou de maior interesse por certas culturas o nosso trabalho seja mais compreendido e admirado.
Portugal já mudou muito mesmo assim e estamos cá todos nós, os
corajosos, para continuar e perpetuar essa mudança.
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Hoje produzir um álbum ainda continua a ser com a
mesma inspiração e dedicação que há 20 anos?
Sim e com mais experiência o que, por estranho que pareça,
nem sempre é positivo. Mas o prazer está lá, no bichinho. O bichinho se formos a ver somos nós mesmos.
O que se vai ouvir no concerto dos Jardins Efémeros?
Vamos levar temas antigos e temas novos, do último álbum,
Ghosts e vamos fazer o espectáculo completo, com a nossa
performer, a Ágata. Mais de uma hora de aventura. Sobretudo
para quem quer conhecer e viver coisas diferentes.
Que importância atribuem a associações, como a
Fora de Rebanho, na divulgação da música nacional
alternativa?
Imprescindíveis, senão, por exemplo os Phantom Vision e outras bandas de som diferente ou que experimentam formatos
artísticos mais excluidos não poderiam estar nestes eventos a
mostrar o seu trabalho e a levar diversidade às populações.
Quando falamos dessas associações e dessas iniciativas voltamos a estar a falar em coragem.
Não só os artistas precisam de ser corajosos. Os artistas corajosos precisam também da coragem de quem os entende e
apoia.
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Desejo receber comodamente no endereço que assinalo, o semanário
Jornal do Centro durante o periodo de 1 ano (52 edições)
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no valor de €40 euros, à ordem de Legenda Transparente, LDA.
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Strange U: experiência sónica, manifesto social
e muita boa disposição

S

trange U é um projeto que reúne o “peso pesado” MC King Kashmere e o produtor Zygote. Desde que começaram a
trabalhar juntos em 2013, já editaram vários EP’s. Acabaram agora de lançar o primeiro álbum “#LP4089” através da
editora High Focus Record. 16 faixas que são uma experiência sónica, um manifesto social e onde habitam muitas personagens vindas dos filmes de ficção científica. Em conversa com o Jornal do Centro, os músicos falam do novo álbum e dos
estranhos (strange) dias em que vivemos e dos quais mais vale rir do que chorar

Apesar de virem da Inglaterra, o vosso som não é
Grime mas também não é bem a sonoridade que ouvimos no Rap. Como catalogam, se é que se pode catalogar, o que produzem?
Zygote: O que fazemos é inesperado, abrasivo. Tentamos
criar sons duros mas que tenham atitude.
King Kashmere: Independentemente do nosso som ser isto ou aquilo, o que fazemos sai de uma forma natural. O Hip
Hop existe na Grã Bretanha há muito mais tempo que o Grime. Nós somos de uma geração anterior, mas também abraçamos novos “sabores”. É importante ser assim, nós exploramos
todos os campos.

que depois é difícil escolher. Ele capturou bem a nossa cena.

Como começou a relação Strange U/High Focus
(editora)?
Zygote: através do King Kashmere.
King Kashmere: Conheci há muito tempo o Fliptrix através
do Verb T. Nos últimos anos fizemos muitos concertos juntos
e ele participou nos meus projetos e eu nos dele, uma parceria
que sempre esteve presente mesmo quando andávamos em
outros projetos fora deste meio. Na realidade, o primeiro concerto dos Strange U até foi muitos anos num evento produzido
pela High Focus e ainda antes de assinarmos com eles. Por isso
é que quando chegou a altura de lançar o álbum fazia todo o
sentido que fosse com a High Focus. Grandes pessoas e excelentes profissionais. Sabem o que fazem...

Porque é que dizem que não vos devem levar a sério?
Zygote: Nós dizemos isso? Bem, parece-me óbvio se ouvirem
a nossa música. Nós gostamos de estar bem disposto e brincamos entre nós. Isso deve perceber-se no nosso som. Além
disso, na realidade nos dias de hoje há muito com que gozar...
vivemos dias muito estranhos (strange)...
King Kashmere: Se não consegues rir com o que se passa,
então vais acabar por chorar e os homens a sério não choram...
se o fizessem provavelmente iriam parecer aqueles seres que
vivem na Floresta Endor do filme Guerra das Estrelas... tipo um
coala ou uma espécie de mocho.

Sobre este álbum que agora editaram. Antes de
mais, de onde veio a ideia da capa (universo ficção
científica)?
Zygote: O nosso homem Matt Littler é o artista. O estilo dele
é tão fora do esquema quanto o nosso e ele usa muito a técnica
do cortar e colar que é análoga ao que se usa com os samplers.
É uma boa parceria.
King Kashmere: Matt é O homem. Um talento infinito. Ele
consegue captar aquilo que nós queremos. A única dificuldade
em trabalhar com o Matt é que ele apresenta tanta bom material
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Até agora lançaram, os Strange U apenas lançaram
EP’s, qual a diferença agora com o lançamento de
um álbum.
Zygote: Para mim, não há muita. Nós já tínhamos produzido
um conjunto de músicas. Foi bom trabalhar num projeto mais
longo em que deixámos correr as coisas e tornámo-lo como
uma experiência auditiva.
King Kashmere: Concordo....a diferença não é muita... para
aí mais 67,5 % de dores de cabeça e 20,1 % de retenção de líquidos.... o resto é desconhecido.

E por falar em estranhos dias e situações “cómicas”... Como comentam a atual política na Inglaterra, o novo governo de Theresa May e a saída da União
Europeia?
Zygote: Eu não falo de política, mas o que posso confirmar é
que a Theresa May é uma “TIRANossaura”.
King Kashmere: O esqueleto de Theresa May vai estar em
exibição no Museu de História Natural. Mas, antes disso, há
rumores de que ela vai participar no próximo filme do Jurassic
Park. Agora a sério e sem querer aprofundar muito isto.... muitas pessoas votaram com base no medo e nem sequer sabiam
no que estavam a votar.
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REFLEXÕES
Andreia Pereira

O jardim da minha casa
Efémero significa algo que é passageiro, breve. Os Jardins Efémeros, ironicamente, não o são.
Durante uma semana e poucos dias,
o Centro Histórico da cidade que me
“adotou” transforma-se num espaço não
só de cultura mas sim de energia.
Sente-se em tudo: seja pelo ritmo da
variedade de coisas de áreas distintas
a acontecerem em diferentes locais ou
pelo contraste das áreas abordadas.
Viseu transforma-se num palco de cruzamentos de arte, sensações, criatividade e experiências.
É como se visitássemos vários países
e inúmeras culturas, sem nunca sairmos
do nosso jardim. Um jardim que nos desafia a explorar o desconhecido a dançar, produzir música, a cuidar de uma
planta ou até a cozinhar.
Não sabemos bem o que vamos encontrar ao virar de cada esquina, ao entrar numa porta “duvidosa” ou ao seguirmos um som que nos seduz.
Este ritmo frenético é contagiante e
uma coisa é certa: enriquece-nos de tal
forma que espelhamos esta diversidade
aos que vieram, aos que vêm e aos que
estão por vir.

7-16 JUL
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MERCADOS

Grão a Grão é para comer e beber
CADA DIA UM PRATO VEGETARIANO DIFERENTE

C

omer, beber e relaxar é no Grão a Grão, espaço da responsabilidade de
Rosário Pinheiro e Alexandra Rebelo, na Rua da Boa Morte.
Um ponto de encontro, ou de partida, para dois dedos de conversa e de
provas gastronómicas.
Os pratos são todos vegetarianos e do mundo. Cada dia um prato diferente, sabores que fazem parte das tradições gastronómicas de vários países. Há comida
indiana, mexicana, espanhola, portuguesa, francesa, italiana... “muitas coisas diferentes”. Há também o que beber.

Os Jardins do Paradoxo

REFLEXÕES
Jorge Marques

7-16 JUL

Uns Jardins Efémeros numa cidade que
é todo o ano uma Cidade Jardim, parece um paradoxo, é um paradoxo. Mas
no fundo, trata-se apenas de uma aparente contradição e que apesar de tudo
faz sentido. É uma espécie de contradição lógica.
Os Jardins Efémeros são isso, não há ali
sinais de imperfeição, são apenas uma
nova forma de pensar, porque o mundo
atual precisa mesmo de pensar diferente.
Scott Fitzgerald, um dos maiores escritores do século XX, dizia que o melhor teste para provar se havia ou não uma mente
brilhante, era verificar se ela tinha capacidade para funcionar com duas ideias
opostas na cabeça.
Mas quem fala da mente humana, fala
também de uma cidade, o teste é o mesmo. Trata-se de verificar se ela suporta
duas ideias contraditórias, se suporta um
bom governo e uma boa oposição, porque ambas são complementares. É como tudo na vida, o mal e o bem, o dia e a
noite, o calor e o frio, o silêncio e o ruído, o
masculino e o feminino, a esquerda e a direita. Podem parecer contraditórios, mas
cada um só existe porque existe o outro,
porque era preciso que existisse. Nada
se opõe a nada e tudo se complementa.

Durante muito tempo agarrámo-nos ao
mito da Ciência e á ideia de que ela compreendia, previa e controlava tudo, mas
ela já nem sequer está aí, hoje só quer
criar uma linguagem para dialogar com
a Natureza. Essa linguagem está sempre
a precisar de actualização e muitas vezes
tem que ser mudada.
Os nossos Jardins Efémeros são um pouco disto, a procura permanente de uma
linguagem que nos coloque em diálogo
com as várias culturas e formas de experimentar, porque cada vez mais a vida também é uma permanente aprendizagem,
do nascer e até morrer.
O Prémio Nobel da Economia, Joseph
Stiglitz dizia muito recentemente: temos
que criar organizações, acontecimentos, escolas, onde se possa
aprender a aprender, porque isso
vai ser muito mais importante que
a tecnologia ou a acumulação de
capital. Precisamos urgentemente de aprender a fazer as coisas de
uma maneira diferente.
Os nossos Jardins Efémeros são uma nova forma de fazer e mostrar cultura. São
uma forma de aprendizagem diferente e
aprende-se quando não se conhece e
não quando se repete.

É um paradoxo que na cidade velha, no
Centro Histórico da cidade, nasça uma
espécie de nova modernidade, como
que se o velho granito, que no passado foi o guardião das gentes e das memórias, agora se abra como um jardim
florido e nos mostre a sua visão futurista,
como se para ele não existisse o tempo.
Talvez só nos mostre as coisas, quando
percebe que os nossos olhos estão preparados para as ver.
Efémeros são estes jardins do aprender,
porque nos novos tempos aprende-se fazendo e sobretudo com as mãos, para
que elas possam mudar alguma coisa. É
verdade, aprende-se sempre para mudar
o que quer que seja.
Os Jardins Efémeros celebram este ano
a sua VII Edição, ali no seu altar, na Praça D. Duarte. É curiosa a coincidência,
daquela praça, com nome de rei, partem
e chegam sete ruas que carregam a história e as histórias da nossa cidade. Sete Ruas que nos ensinam quase tudo o
que somos.
Efémeros são estes Jardins, porque depois deles é preciso regressar à cidade
nova e olhá-la com outros olhos. Mas o
mais importante, tal como na alquimia, é
que alguma coisa mude dentro de nós…
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SOM

7

21h30 / CONCERTO / Catedral
SARAH DAVACHI (CA)

13

22h00 / CONCERTO / Praça D. Duarte
GEORGE MARVINSON (PT)

quarta

sexta

22h15 / CONCERTO / Adro
BRUNO PERNADAS (PT)

12

22h00 / CONCERTO / Praça D. Duarte
PETER GABRIEL DUO (PT)

23h00 / PERFORMANCE / MNGV
DIE VON BRAU (PT)
00h00 / LIVE ACT / MNGV
SØS GUNVER RYBERG (DK)

quinta

01h00 / DJ SET / FACTOR C
AFONSO MACEDO & PEDRO TUDELA (PT)

19h00 / CONCERTO / Praça D. Duarte
LIBIDO FUZZ (FR)
22h00 / CONCERTO / Catedral
MURCOF & VANESSA WAGNER (MX / FR)

8

14

sábado

21h30 / CONCERTO / Catedral
EVAN PARKER (UK)

sexta

23h00 / CONCERTO / Adro
STRANGE U (UK)

22h30 / CONCERTO / Adro
PHANTOM VISION (PT)
23h30 / CONCERTO / Catedral
FENNESZ & ARVE HENRIKSEN (AT / NO)

00h00 / CONCERTO / Catedral
CROATIAN AMOR (DK)

00h30 / CONCERTO / Igreja da Misericórdia
VANESSA AMARA (DK)

01h00 / DJ SET / FACTOR C
RICHARD FEARLESS (UK)

01h30 / DJ SET / FACTOR C
DJ FIRMEZA (PT)

21h30 / PERFORMANCE / Casa do Miradouro
LUCIFER’S ENSEMBLE (PT)

9

15

domingo

sábado

22h00 / CONCERTO / Adro
POP DELL’ARTE + TIAGO PEREIRA
& GRUPO DE PERCUSSÃO DE VALHELHAS (PT)
23h00 / CONCERTO / Catedral
STINE JANVIN (NO)
23h45 / CONCERTO / Catedral
WILLIAM BASINSKI (US)
01h00 / DJ SET / FACTOR C
SUPERPITCHER (DE)

DJ SET

PRATOS DA CASA

/ SARA PASSOS
/ MAFALDA PAIS
/ SOFIA CRUZ

/JOÃO SEMEDO
/ THE BEARD
DUDES KOLLECTIV
/ PEDRO AZEVEDO

PUB
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/ PEDRO TEIXEIRA
/ PAULO CORREIA
/ CÉSAR ZEMBLA
/ AFONSO MACEDO
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CINEMA
PROGRAMAÇÃO / ISABEL NOGUEIRA
23h00 / M.N.G.V.
THE WAY THINGS GO
Peter Fischli & David Weiss
(1987)
Performance de Die Von Brau

PROGRAMAÇÃO / FESTIVAL POLÍTICA
22h00 / Praça D. Duarte
OS NEGÓCIOS DE BRUXELAS
Matthieu Lietaert e Friedrich Moser
(2012)

PROGRAMAÇÃO / ISABEL NOGUEIRA
22h00 / Praça D. Duarte
SOY CUBA
Mikhail Kalatozov
(1964)

PROGRAMAÇÃO / ISABEL NOGUEIRA
22h00 / Praça D. Duarte
A SEDE DO MAL
Orson Welles
(1958)

7

11

8

15

9

16

sexta

sábado

domingo

terça

sábado

domingo

PROGRAMAÇÃO / ISABEL NOGUEIRA
22h00 / Praça D. Duarte
VONTADE INDÓMITA
King Vidor
(1949)

PROGRAMAÇÃO / FESTIVAL POLÍTICA
22h00 / Praça D. Duarte
RESSURGENTES
Dácia Ibiapina
(2015)

PROGRAMAÇÃO / ISABEL NOGUEIRA
22h00 / Praça D. Duarte
AS ASAS DO DESEJO
Wim Wenders
(1987)

10

segunda

EXPOSIÇÕES
MONÓLITO -Ana Rita Albuquerque
Adro da Sé
14 ESTAÇÕES - Frédéric Touchard
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
MULHERES JARDIM - Inês Flor
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
BENVINDO A TI - Lília Catarina
Rua do Comércio, 118 (Sede Jardins Efémeros)
PERCURSO SEM LINHA - Rosi Avelar / Maria João Castro
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
ENDLESS INFINITY - Gabriela Albergaria
Museu Nacional Grão Vasco
AQUI MORREU UMA MULHER
Rua Formosa
OURO SOBRE AZUL - ANA + BETÂNIA
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)

[LUGAR 1] PENSÃO LUAR • ONTO(GEO)GRAFIAS - Ana
Lúcia Pinto
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
VIAGEM IMÓVEL - Liliana Velho
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
RAÍZES E UTOPIAS - Paula Magalhães
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
O CORTE NA TRADIÇÃO - Ricardo de Almaeida Correia
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
PASTICHE - SALA 5
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
PROXIMIDADE INDEXADA - Susana Pires
Rua Direita, 25 (antiga loja Fetal)
A INCUBADORA - Beatriz Teixeira / Catarina Albuquerque / Guilherme Tavares
Inês Loureiro / João Figueiredo / Miguel Loureiro / Nuno
Fareleira
Rua D. Duarte, 60
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CASA DO
SONHO
CAMINHOS PARA A TERRA DA IGUALDADE - Cidadania
Roteiro da Cidadania em Portugal, Secretaria de Estado para
a Cidadania e a Igualdade, ANIMAR e Amnistia Internacional (Viseu)
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
14h30 > 15h30 - 15h30 > 16h30

9

7

domingo

sexta

NAVVD4KIDS & NAVVD4ALL - Cidadania - NAVVD
(Viseu)
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
15h30 > 16h00

MONOTIPIA - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
Nível I: 10h00 > 10h40 - Nível III: 12h00 > 12h40
MÁQUINAS DE ALGODÃO - Artes Visuais - Susana Pires
Casa do Sonho – Sala 4, EPMS
10h30 > 13h00 - 16H00 > 18h30

NAVVD4KIDS & NAVVD4ALL - Cidadania
NAVVD Viseu
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
11h00 > 11h30
(AUTO)–RETRATO - Fotografia Criativa - Paula
Magalhães
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
11h30 > 13h00

8

SOFT ROCK - Artes Aplicadas - Ana Rita Albuquerque
Escadas da Fonte das 3 Bicas
16h00 > 19h00

sábado

BOARDGAMERS - Jogos de Tabuleiro - Luís Pedro
Severino
Pátio DRM – Rua Direita
16h00 > 17h30

APRENDER A OLHAR - Artes Visuais - Liliana Velho
caos - Largo de S. Teotónio, nº 30
10h30 > 13h30

OUVIR A FORMA - Cerâmica - Liliana Velho
caos – Largo de São Teotónio, n.º 30
17h00 > 20h00

PINTAR EM 3D - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
11h00 > 11h40

A PRIMEIRA CAIXA DE MAGIA - Ilusionismo - José Pereira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
17h00 > 17h40

RODA-VIVA - Cinema - Graça Gomes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
11h00 > 12h00

10

NAVVD 4KIDS & NAVVD 4ALL - Cidadania - NAVVD
(Viseu)
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
11h00 > 11h30

segunda

CADAVRE EXQUIS - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 3, EPMS
16h00 > 16h40

MONOTIPIA - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
09h30 > 10h10
PETER PAN E A SOMBRA - Teatro - Daniela Fernandes
Casa do Sonho – Sala 3, EPMS
09h30 > 11h30
XADREZ NO JARDIM - Jogos de Tabuleiro - João Ferrari
(Clube de Xadrez UGT Viseu)
Pátio DRM, Rua Direita
10h00 > 11h30

BOARDGAMERS - Jogos de Tabuleiro -Luís Pedro Severino
Pátio DRM – Rua Direita
16h00 > 17h30

DESCOBRIR O EQUILÍBRIO - Artes circenses - Carlos
Sousa
Espaço CÉU – Rua Direita
10h00 > 10h40 (grupos escolares)
18h00 > 18h40 (público-geral)

XADREZ NO JARDIM - Jogos de Tabuleiro - João Ferrari
(Clube de Xadrez UGT Viseu)
Pátio DRM, Rua Direita
17h00 > 18h30

PINTAR EM 3D - Artes Plásticas - Juliana Ferreira

A PRIMEIRA CAIXA DE MAGIA - Ilusionismo - José Pereira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
17h00 > 17h40

Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
10h30 > 11h10
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CADAVRE EXQUIS - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 3, EPMS
11h00 > 11h40
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RODA-VIVA - Cinema - Graça Gomes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
10h30 > 11h30
1001 TRUQUES - Ilusionismo - José Pereira
Casa do Sonho - Sala 1, EPMS
14h00 > 14h40 - 15h00 > 15h40

10 12
quarta

segunda

PETER PAN E A SOMBRA - Teatro - Daniela Fernandes
Casa do Sonho - Sala 3, EPMS
09h30 > 11h30

RODA-VIVA - Cinema - Graça Gomes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
10h30 > 11h30

11
terça

ESPANTÁBITOS - Artes Plásticas - Jorge Justo
Casa do Sonho, Sala 1, EPMS
14h30 > 16h00 (grupos escolares)
OVNI - Artes Plásticas - Paula Magalhães
Casa do Sonho - Sala 3, EPMS
15h30 > 17h00

DESCOBRIR O EQUILÍBRIO - Artes circenses - Carlos Sousa
Espaço CÉU – Rua Direita
10h00 > 10h40 (grupos escolares)
18h00 > 18h40 (público-geral)

O MEU CRACHÁ - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 4, EPMS
18h00 > 18h40

PINTAR EM 3D - Artes plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
10h30 > 11h10

13

RODA-VIVA - Cinema - Graça Gomes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
10h30 > 11h30

quinta

1001 TRUQUES - Ilusionismo - José Pereira
Casa do Sonho - Sala 1, EPMS
14h00 > 14h40 - 15h00 > 15h40

MONOTIPIA - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
10h00 > 10h40 - 11h00 > 11h40 - 14h00 > 14h40

YOGA KIDS - Saúde e bem-estar - Filipa Antunes
Claustro menor do M.N.G.V.
Nível I: 10h30 > 11h15
Nível II: 11h30 > 12h15

O MEU CRACHÁ - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 4, EPMS
Nível I: 15h00 > 15h00 - Nível II: 18h00 > 18h40

1001 TRUQUES - Ilusionismo - José Pereira
Casa do Sonho - Sala 1, EPMS
09h30 > 10h10

PETER PAN E A SOMBRA - Teatro - Daniela Fernandes
Casa do Sonho – Sala 3, EPMS
09h30 > 11h30

PALMO E MEIO DE IGUALDADE - Cidadania - UMAR
— Viseu
Casa do Sonho – Sala 5, EPMS
10h00 > 11h30

XADREZ NO JARDIM - Jogos de Tabuleiro - João Ferrari
(Clube de Xadrez UGT Viseu)
Pátio DRM, Rua Direita
14h30 > 16h00

MONOTIPIA - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
09h00 > 09h40

PINTAR EM 3D - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
10h00 > 10h40 - 11h00 > 11h40
XADREZ NO JARDIM - Jogos de Tabuleiro - João Ferrari
(Clube de Xadrez UGT Viseu)
Pátio DRM, Rua Direita
10h00 > 11h30

O MEU CRACHÁ - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 4, EPMS
18h00 > 18h40

MONOTIPIA - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
09h30 > 10h10

A TORTO E A DIREITO - Artes Plásticas - Paula Magalhães
Casa do Sonho – Sala 4, EPMS
09h30 > 10h40 - 11h00 > 12h10

DESCOBRIR O EQUILÍBRIO - Artes Circenses - Carlos Sousa
Espaço CÉU - Rua Direita
10h30 > 11h10

12

RODA-VIVA - Cinema - Graça Gomes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
10h30 > 11h30

quarta
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O MEU CRACHÁ - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 4, EPMS
15h00 > 15h40
ESPANTÁBITOS - Artes Plásticas - Jorge Justo
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
16h30 > 18h00

13 14
sexta

quinta

15

IGUALDADE DE GÉNERO E NÃO-VIOLÊNCIA - Cidadania - UMAR – Viseu
Largo António José Pereira (atrás do MNGV)
17h30 > 19h00

CALEIDOSCÓPIO - Artes Plásticas - Paula Magalhães
Casa do Sonho – Sala 5, EPMS
09h30 > 11h00
PINTAR EM 3D - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
09h30 > 10h10 - 10h30 > 11h10

sábado

14

O NARIZ DE PINÓQUIO - Tipografia Tradicional - Joana
Monteiro
Casa do Sonho – Sala 4, EPMS
10H00 > 13H00 - 15H00 > 18H00
YOGA BABY - Saúde e bem-estar - Filipa Antunes
Claustro menor do Museu Nacional Grão Vasco
Nível I: 10h30 > 11h00 - Nível II: 11h15 > 11h45
O MEU JARDIM - Artes Plásticas - Raquel Marcos e Tiago
Lopes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
10h30 > 11h50 - 14h30 > 15h50

sexta

PETER PAN E A SOMBRA - Teatro - Daniela Fernandes
Casa do Sonho – Sala 3, EPMS
11h00 > 13h00

PETER PAN E A SOMBRA - Teatro - Daniela Fernandes
Casa do Sonho - Sala 3, EPMS
09h30 > 11h30

PINTAR EM 3D - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
11h00 > 11h40

XADREZ NO JARDIM - Jogos de tabuleiro - João Ferrari
(Clube de Xadrez UGT Viseu)
Pátio DRM, Rua Direita
10h00 > 11h30

NAVVD4KIDS & NAVVD4ALL - Cidadania - NAVVD
(Viseu)
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
11h00 > 11h30

RODA-VIVA - Cinema - Graça Gomes
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
10h30 > 11h30

MONOTIPIA - Artes Aplicadas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho – Sala 2, EPMS
12h00 > 12h40

PREVENIR O BULLYING - Cidadania - Amnistia Internacional (Viseu)
Casa do Sonho – Sala 4, EPMS
14h00 > 15h30 - 15h30 > 17h00

BOARDGAMES - Jogos de Tabuleiro - Luís Pedro Severino
Pátio DRM, Rua Direita
16h00 > 17h30

CADAVRE EXQUIS - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do sonho – Sala 3, EPMS
Nível I: 14h00 > 14h40 - Nível II: 15h00 > 15h40

ANAMORFOSE - Artes Visuais - Paula Magalhães
Casa do Sonho – Sala 1, EPMS
17h00 > 18h30

PALMO E MEIO DE IGUALDADE - Cidadania - UMAR
Viseu
Casa do Sonho – Sala 5, EPMS
14h30 > 16h00

16

NAVVD4KIDS & NAVVD4ALL - Cidadania - NAVVD
(Viseu)
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
15h30 > 16h00

domingo

PEQUENOS GRANDES CHEFS - Cozinha Vegetariana Joana Alves
Praça D. Duarte
16h30 > 19h30
PUB
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IGUALDADE DE GÉNERO E NÃO-VIOLÊNCIA - Cidadania - UMAR Viseu
Largo António José Pereira (atrás do MNGV)
17H30 > 19H00

YOGA BABY - Saúde e bem-estar - Filipa Antunes
Claustro menor MNGV
Nível III: 10h30 > 11h00 - Nível IV: 11h15 > 11h45
PINTAR EM 3D - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 2, EPMS
11h00 > 11h40
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NAVVD4KIDS & NAVVD4ALL - Cidadania - NAVVD
(Viseu)
Carrinha da Cidadania, Rua Formosa
11h00 > 11h30

16 16

domingo

domingo

CADAVRE EXQUIS - Artes Plásticas - Juliana Ferreira
Casa do Sonho - Sala 3, EPMS
12h00 > 12h40
BOARDGAMES - Jogos de Tabuleiro - Luís Pedro Severino
Pátio DRM, Rua Direita
16h00 > 17h30

OFICINAS
GERAIS
SOFT ROCK
Artes Aplicadas - Ana Rita Albuquerque
Casa do Sonho — Sala 5, Escola Profissional Mariana Seixas, Rua Direita, 88-94
8 de Julho - 10h00 > 12h30 - 14h00 > 17h00

SALSA
Dança - Pedro Barros e Fernanda Duarte (Pedro & Fernanda — Escola de Dança)
Largo de S. Teotónio
10 de Julho às 21h30

AS ABOVE, SO BELOW
Movimento Livre Criativo e Expressão Corporal - Cristina
Novo
Jardim da Casa do Miradouro II
15 e 16 de Julho às 19h00

MERENGUE
Dança - Pedro Barros e Fernanda Duarte (Pedro & Fernanda — Escola de Dança)
Largo de S. Teotónio
9 de Julho às 21h30

TANGO ARGENTINO
Dança - António Lopes Correia (Centro Kailas)
Claustro pequeno do Museu Nacional Grão Vasco
8 de Julho às 16h00

BACHATA
Dança - Pedro Barros e Fernanda Duarte (Pedro & Fernanda — Escola de Dança)
Largo de S. Teotónio
11 de Julho às 21h30

DAR TEMPO À VIDA SEM TEMPO
Hatha Yoga - Cláudia Cesário
Jardim da Casa do Miradouro II
9, 11 e 14 de Julho às 18h30

O SILÊNCIO DA CIDADE
Escuta Criativa - Luís Antero
Sede dos Jardins Efémeros, Rua do Comércio, n.º 118
8, 9, 15 e 16 de Julho às 17h00, 18h00 e 19h00

WING CHUN
Defesa Pessoal - Miguel Castro (Centro Kailas)
Jardim da Casa do Miradouro I
8, 12 e 15 de Julho às 10h30

ÚLTIMO CAPÍTULO.
Ilusionismo - José Pereira
Praça D. Duarte
13 de Julho às 18h00

CHI KUNG TERAPÊUTICO
Saúde e bem-estar - Paulo França (Centro Kailas)
Jardim da Casa do Miradouro I
8 e 15 de Julho às 17h30

MÁ EDUCAÇÃO
Cidadania - Beatriz Oliveira Faro
Largo de S. Teotónio, 30
12 e 14 de Julho às 18h00

BRINCAR SERIAMENTE
Lego - Nuno Mateiro
Hotel Palácio dos Melos
10 e 11 de Julho às 18h00

AMOR SEM IDADE
Expressão Corporal - Cátia Cardoso e Filipa Antunes
Praça D. Duarte
10 de Julho às 15h30

ONE PLUS ONE
Kizomba - Pedro Barros e Fernanda Duarte (Pedro & Fernanda — Escola de Dança)
Largo de S. Teotónio
8 de Julho às 21h30

2 PÉS ESQUERDOS
Dança - Cátia Cardoso e Rafael Gomes (Viseu a Dançar)
Adro da Sé
10, 12 e 13 de Julho às 21h30
PUB
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OFICINAS
GERAIS
O PERFUME DOS FRITOS
Ambiente - ANDAVER
ANDAVER – Rua Grão Vasco, 14
11 de Julho às 19h00

O PÃO
Química Alimentar - Diogo Amorim
Que Viso Eu, Rua Nunes de Carvalho, 5, 7 e 9
9 de Julho às 16h00

O VALOR DA ARTE
Conhecimento - ANDAVER
ANDAVER – Rua Grão Vasco, 14
8 de Julho às 19h00

O VINHO
Química Alimentar - Rui Carrelo
Que Viso Eu — Rua Nunes de Carvalho, 5, 7 e 9
11 de Julho às 18h00

BIODANZA
Saúde e bem-estar - Raquel Bontempo
Jardim da Casa do Miradouro IV
8, 15 e 16 de Julho às 18h00

O QUEIJO
Química Alimentar - Maria Teresa Cabral Pessanha
Que Viso Eu — Rua Nunes de Carvalho, 5, 7 e 9
13 de Julho às 18h00

O REAL É MÁGICO
Moinhos do Dão — Eco Quinta - Freya van Dien
Moinhos do Dão — Eco Quinta e Mosteiro de Santa Maria
de Maceira Dão
8 de Julho – 11h00 > 14h30 - 16 de Julho – 11h30 > 15h00

KOKEDAMA, MUNDO EM MINIATURA
Natureza - Ardesign
Ardesign — Rua Silva Gaio, 1
8 de Julho às 11h00 - 16 de julho às 16h00
DAR ASAS À IMAGINAÇÃO
Artes Plásticas - Ardesign
Ardesign — Rua Silva Gaio, 1
8 de Julho às 16h00 e 15 de Julho às 11h00

EMPAVILLE
Cidadania - Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra
Largo S. Teotónio, 30
15 de Julho às 18h00

BONSAIS
Natureza - Andrea Couceiro
Ardesign — Rua Silva Gaio, 1
9 de Julho às 16h00 e 16 de Julho às 11h00

PODE A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS EXISTIR?
Cidadania
Carrinha da Cidadania - Rua Formosa
7 de Julho às 21h30 - 8 de Julho às 11h00 e 17h00

FURUSHIKI, O MUNDO NUM QUADRADO
Artes Plásticas - Ardesign
Ardesign — Rua Silva Gaio, 1
9 de Julho às 11h00 - 15 de Julho às 16h00

MISS VITE NOS JARDINS
Cozinha Vegetariana - Joana Alves
Praça D. Duarte
15 de Julho às 17h00

COZINHA SONORA
Som - Hugo Cardoso
Rua Augusta Cruz, n.º 22
16 de Julho às 18h30

PERDESTE ALGO, NASRUDDIN?
Artes Visuais - Lília Catarina
Convite à artista | Sandra Gomes
Largo do Arvoredo — Rua Silva Gaio
8 de Julho às 10h00

AMORES-PERFEITOS
Origami - Cristina Baccari
Praça D. Duarte
8 e 15 de Julho às 18h00

AEROYOGA, TIRAR OS PÉS DO CHÃO
Yoga - Cláudia Cesário
CC Yoga STUDIO, Rua do Gonçalinho, 53, 1,º andar, sala 4
10, 12 e 13 de Julho às 18h30

(IN)TRANSPORTÁVEL
Origami - Cristina Baccari
Praça D. Duarte
8 e 15 de Julho às 19h00

ANDA BORDAR UM PIPI.
Artes Aplicadas - Ana Saramago (Hardcore fofo)
Largo S. Teotónio, 30
8 de Julho às 16h00 e 18h00 - 9 de Julho às 10h30

O ESPAÇO É CRIAÇÃO?
Artes Performativas - Margareth C. Lacerda
caos – Largo S. Teotónio, 30
12 de Julho às 21h00
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TEATRO
E DANÇA
ON|NO
O SILÊNCIO É O GRITO MAIS FORTE - Fraga
Rua do Comércio, 94
11, 12, 13 Julho / 18h30
ON “Só o que não podemos calar deve ser dito” Instalação/
performance
12, 13 e 14 Julho / 21h30 / 22h30 NO “O Silêncio é o Grito
Mais Forte”
Teatro/performance. Lotação máxima de 35 pessoas por ordem de chegada.
11, 12 e 13 de Julho / 00h30 OKUPART’S
Apresentação de criações
14 Julho / 19h00
Leitura encenada de CONFISSÕES e conversa com a autora
Conceição Carrilho.

EU NÃO SEI COMO FIZ ISTO! - José Pereira
Jardim da Casa do Miradouro
9 Julho, 21h00
O FAROLEIRO - David Pereira Bastos / Tiago Mateus / Flak
(Rádio Macau)
Rua D. Duarte, 12

ONDE IR NAS PAUSAS
Para lá da Urbe é a proposta que a equipa dos Jardins Efémeros faz a quem está por Viseu nestes
dias. Locais a visitar e a descobrir nas pausas da programação do festival de artes. “Há todo um território que deve ser valorizado e esse é um dos pressupostos deste festival”, realça a organização

Poço Azul
Santa Cruz da Trapa
(S. Pedro do Sul, Viseu)

Miradouro do
Caramulinho
(Tondela)

Orca das Pramelas
(Nelas)

Casa do Rio
(Fagilde)

Caldas de Sangemil
(Tondela)

Praia Fluvial Foz d’Égua
(Piodão)

Passadiços do Paiva

Aldeia da Póvoa do Dão
(Silgueiros, Viseu)
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VAMOS ESTAR NA FEIRA
PATROCINADOR OFICIAL

