
 

 

 
 
 

As Jornadas de Arte Pública: Palimpsestos urbanos decorrem no dia 24 de Abril de 2018, na sala de 
reuniões (2.07), piso 0, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Constituem-se como 
pontuação ao programa quadrienal da Linha Transversal de Arte Pública (LTAP) do CIEBA.  É um espaço de 
encontro e partilha anual entre investigadores e artistas que estejam a trabalhar em temáticas que se 
inscrevam naquela linha de investigação.  
 
O intuito deste seminário será o de reflectir sobre práticas e propostas artísticas contemporâneas que 
convoquem o espaço e a esfera pública para as suas práticas. Dar-se-á ainda ênfase à noção de 
Periferia a partir do confronto entre território e práticas e projectos marginais, e o mundo da arte. 
 
Trata-se de uma iniciativa de um conjunto de investigadores das unidades de investigação do CIEBA e 
do VICARTE (FBAUL), do IHA ( NOVA FCSH),  do I2ADS (FBAUP), do Cic.Digital (NOVA FCSH) e CET 
(FLUL). A organização do evento está a cargo do CIEBA e conta com o apoio da Divisão de Salvaguarda 
do Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa e da FCT.  

 

Urban Palimpsests is the first international seminar of a four-year program of events developed under 
the Public Art transversal research line (LTAP) of CIEBA, hosted at the Faculty of Fine Arts of the 
University of Lisbon (FBAUL). It is an annual gathering and sharing space between researchers and 
artists across the globe who are working on themes that match the LTAP.  
  
The purpose of this seminar is to reflect on the contemporary artistic practices and proposals that 
bring together the public space and the public sphere.  
 
Emphasis will also be given to the notion of periphery based on the confrontation between its 
territorial meaning and its signification for the world of art, particularly aspects directly concerned 
with artistic practices and proposals.    
  
This is an initiative of a group of researchers from the research units of CIEBA e VICARTE (FBAUL), IHA 
(NOVA FCSH), I2ADS (FBAUP), Cic.Digital (NOVA FCSH) and CET (FLUL). The organization of the  
event is in charge of the CIEBA and has the support of the Lisbon City Council, through 
its Divisão de Salvaguarda do Património Cultural and FCT.  
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Programa/ Program 
 
10h00  
Apresentação /Introduction 
 
10h30 
Projecção filme 20 min. / Film projection 
 
 

PT "O laboratório artístico saltou para a rua em 1974!”: uma conversa filmada      
entre Ernesto de Sousa e Melo e Castro 

Em Dezembro de 1974 Ernesto de Sousa entrevista Ernesto de Melo e 
Castro sobre a sua exposição "Conceito Incerto" apresentada na Galeria 
Buchholz, em Lisboa. Nessa entrevista Melo e Castro referia-se à 
importância da investigação laboratorial artística que ele considerava tão 
importante como em ciência, dizendo que, no 25 de Abril, esse laboratório 
saltou para a rua! Caminhando pelas ruas da cidade de Lisboa Melo e 
Castro mostrava como a Revolução tinha aberto as portas à manifestação 
criativa do povo, o que se revelava nas inscrições que apareciam nas 
paredes e mesmo nos sinais de trânsito. 

 

EN "The artistic laboratory has jumped to the street in 1974!": A conversation 
filmed between Ernesto de Sousa and Melo e Castro 

In December 1974, Ernesto de Sousa interviewed Ernesto de Melo e 
Castro about his exhibition "Concept Uncertainty" presented at the 
Buchholz Gallery in Lisbon. In such occasion, Melo e Castro referred to the 
importance of artistic laboratory research that he considered as important 
as in science, saying that on April 25, this laboratory jumped into the 
street! Walking through the streets of Lisbon, Melo e Castro showed how 
the Revolution had opened the doors to the creative manifestation of the 
people, which was revealed in the inscriptions that appeared on the walls 
and even in traffic signs. 

 

Cláudia Madeira, Cic.Digital/IHA/ NOVA FCSH e CET/FLUL 



 

 

 
 

 
11h00 
Painel 1: Periferias / Peripheries 
 

In- Situ 

Filipa Ramalhete, CEACT; João Quintela, CEACT 

 

Dos colectivos à comunidade: práticas e estratégias em Montemor-o-Novo 

From the collectives to the community: practices and strategies in 
Montemor-o-Novo 

Rita Bernardes, CIEBA 

 

Festival Materiais Diversos 

Elisabete Paiva, Programadora Cultural e Directora do Festival Materiais Diversos 

 

Mapa crédulo, realidade cruel, mulher artista: o caso do Mapa de Arte Pública do 
Porto 

Credulous Map, Cruel Reality, Woman Artist: The case of the map of Public Art of 
Oporto 

Mariana Morais, FBAUP; Sofia Ponte, FBAUP 

 

Moderador  

Pedro Soares Neves 

 
 
 
14h00 
Painel 2: Espaço e Esfera Pública /Space and Public Sphere 
 

Apropriações site-specific nas paredes urbanas: vários casos de estudo 

Site-specific appropriations on the walls: case studies 

Helena Elias, VICARTE-FBAUL-CICANT-ULHT; Catarina Valente, CICANT-ULHT;  

Tânia Cortez, CIEBA 

 

Murais urbanos publicitários - uma análise a partir da semiótica social  

Urban murals as adverts – a social semiotic analysis  

Mariana Reis, CICANT-ULHT 

 

Arte no Espaço Público - circunstância, contingência e direcção 

Art in the Public Space - circumstance, contingency and direction 

Tânia Cortez, CIEBA 

 

Moderadora  

Cristina Pratas Cruzeiro 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
16h00 
Painel 3: Participação e Comunidade / Participation and Community 
 

Quando há participação em arte pública? Perspectivas desde o Planisfério da 
Interculturalidade (Almada) 

When is there participation in public art? Perspectives from the Planisphere of 
Interculturality (Almada) 

Gerbert Verheij, CIEBA 

 

A cosmovisão dos guarani-kaiowá em um monumento utópico: uma abordagem 
metacultural 

The worldview of the Guarani-Kaiowá in a utopian monument:a metacultural 
approach 

Letícia Larín, CIEBA 

 

Educação em Imagem através do cinema de animação (2o e 3o ciclo do 
ensino básico) 

Education in Image through animation (2nd and 3rd cycle of basic 
education) 

Anne Leclercq, Cineasta, Professora e Programadora Cultural  

 

Moderador  

José Pedro Regatão 

 
 
 
21h00 

Intervenção Urbana, Avenida da India, Lisboa / Urban Intervention, Avenida da 
Índia, Lisboa, at 38°41'39.9"N+9°12'35.6"W 

 
 

PT A memória nas paredes- ciclo de imagens de arquivo em projecção 

Este projecto de intervenção visa assinalar a data da Revolução 
portuguesa, a 25 de Abril de 1974, projectando várias imagens de 
intervenções murais realizadas durante o período revolucionário, sobre as 
paredes que lhes deram suporte na época. O colectivo Situ Acção centra a 
sua actividade em propostas de intervenção na cidade, com base na 
acção, investigação e reflexão partilhada sobre fenómenos urbanos 
associados às artes públicas. 

 

EN  The Memory on the walls – cycle of archived images in projection 

This intervention aims to mark the date of the Portuguese Revolution, on   
April 25, 1974, projecting several images of mural interventions performed 
during the revolutionary period. The intervention takes place on the walls 
that carried such mural works. The collective Situ_acção develops 
proposals to intervene in the city, based on shared action, research and 
reflection on urban phenomena associated with public arts. 

Colectivo Situ Acção 

 

 

 
 


