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Introdução 
 

A Passeio (apresentada institucionalmente em 2018, mas exercendo atividade desde 2017) é uma 

plataforma de Arte e Cultura Urbana do CECS, de cruzamento entre o mundo académico e a 

comunidade envolvente, que se estrutura em três eixos: (1) investigação e formação; (2) divulgação 

e arquivo; (3) colaboração e extensão. O trabalho realizado nos primeiros anos da Passeio, 

consistiu, em grande parte, numa configuração da filosofia do projeto, constituição da equipa, 

experimentação e análise de impacto do trabalho desenvolvido e melhoria permanente do 

realizado. Durante o ano de 2022, estabelecemos como prioritário o amadurecimento 

programático, cujos indicadores foram visivelmente alcançados, como será demonstrado adiante.  
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Organização interna 
 

Em termos de equipa fixa, a plataforma é constituída pelas coordenadoras, Helena Pires e Zara-

Pinto-Coelho, tendo sido reforçada, em fevereiro de 2022, com a bolseira de investigação Teresa 

Lima. A Passeio realiza, quinzenalmente, reuniões de trabalho, nas quais participa a coordenação 

e a bolseira. Estes encontros têm como finalidade fazer um ponto da situação do trabalho 

realizado, projetando as atividades futuras. A equipa fixa está em contacto diário permanente, 

criando-se momentos de interação constante, com indicação de novas ideias para microensaios 

ou publicações para cada uma das secções da plataforma. Para além disso, são elaborados 

relatórios intercalares e finais de atividades, bem como comunicação regular com toda a equipa, 

para a notificação da publicação de conteúdos e da realização de eventos, partilha de relatórios, 

chamadas de trabalhos e recolha de informação para o conteúdo da plataforma. Sendo este um 

projeto científico e de intervenção com uma ligação multidisciplinar a outras áreas do 

conhecimento, bem como à comunidade, há um contacto permanente com consultores e 

curadores. Nesse contexto, as coordenadoras da Passeio também integram outros centros de 

investigação, como seja CACUERJ ou, em sentido contrário, outros centros se têm juntado à 

plataforma, como aconteceu com o NusArq. 

No início de 2022, a rede de colaboradores era constituída por: por oito investigadores do CECS, 

oito investigadores de outros centros/universidades (ESPM/RS, ICS/UM, Lab2PT/UM, UERJ/RJ, 

UFP, CICS.Nova), quatro membros associados ao meio artístico e cultural, seis consultores com 

diversas proveniências institucionais (CEAU-FAUP, CECS/UM, ICS/UM, Lab2PT/UM, UFPE,  

UPVM 3) e cinco curadores ligados a instituições culturais da cidade de Braga (Arte Total, Zet 

Gallery/DST, GNRation, Centésima Página e Museu Nogueira da Silva).  

Entretanto, foram admitidos, durante o ano de 2022, cinco novos membros: Luís Fernandes/João 

Habitualmente (FPCE da UPorto); Edmundo Cordeiro (Universidade Lusófona, Lisboa); Ece Canli 

(CECS; artista sonora); Cynthia Luderer (CECS) e Carlos Norton (artista sonoro, Associação Fungo 

Azul). Contamos, também, com colaborações de elementos que, não sendo colaboradores da 

Passeio, enriqueceram a reflexão sobre temáticas da plataforma, com a produção de microensaios 

para a Galeria. Assim aconteceu com Maria Helena Trindade (Museu Nogueira da Silva); Rossana 

Ribeiro (Arquiteta e artista visual); Eunice Seixas (CRiCity) e o grupo de investigadores do NusArq 

de Pernambuco, com coordenação de Lúcia Leitão. De assinalar que, dos cinco novos 

colaboradores, três deles (Luís Fernandes, Edmundo Cordeiro e Ece Canli) movem-se entre o 

mundo académico e a produção artística; um deles (Cynthia Luderer) tem um percurso 

exclusivamente académico, numa área temática por cobrir na Passeio (alimentação e cultura 

urbana); e outro (Carlos Norton), tem um perfil artístico e totalmente imbuído na comunidade 

envolvente, com o Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve, a Associação Fungo Azul e inúmeras 

instalações de land art. 

Transitando entre o meio académico e a comunidade envolvente, a Passeio constitui-se como um 

projeto de intervenção, no domínio da arte e cultura urbana. Esta dinâmica reflete-se, 

essencialmente, na rede de colaborações que, como exposto, é composta por investigadores da 
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academia, mas também por artistas e instituições culturais que acrescentem valor à reflexão 

teórica sobre a temática da arte e cultura urbana. 

 

Cronograma 

No início de 2022, foram definidas como atividades a desempenhar num período de seis meses, 

no âmbito da bolsa de investigação: 

 Atualização dos conteúdos da plataforma Passeio; 

 Gestão das redes sociais; 

 Produção de microensaios para a Galeria; 

 Estratégias de dinamização da equipa da Passeio; 

 Propostas de comunicações orais ou artigos científicos; 

 Apoio na produção de eventos. 

 

 

Após o trabalho realizado nos primeiros seis meses da bolsa de investigação, foram avaliados os 

objetivos e cronograma, sendo que as metas apresentadas para a etapa seguinte tiveram, 

sobretudo, em vista apresentarem-se como propostas de melhoria e consolidação do projeto. 

Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

Objetivo 1: dar continuidade aos objetivos estipulados no cronograma antecendente (atualização 

dos conteúdos da Passeio, gestão das redes sociais, produção de microensaios, dinamização da 

rede de colaboradores, propostas de comunicações e artigos científicos, apoio na produção de 

eventos).  

Objetivo 2: propor estratégias de divulgação da Passeio junto da comunidade científica;  

Objetivo 3: propor estratégias de divulgação da Passeio junto da comunidade envolvente;  

Objetivo 4: análise e fidelização de público da plataforma, aumentando o número de pessoas que 

revisitam o site.  
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Plano estratégico  
 

Concretizando-se, o projeto da Passeio, numa plataforma online para consulta de um público 

académico e não académico, a definição de estratégias de comunicação é essencial para a 

divulgação e consistência do projeto. Dentro deste plano fazem parte os seguintes objetivos: 

 Identificar projetos parceiros ao nível académico; 

 Identificar instituições ou artistas que se movam na temática da cultura urbana; 

 Criar uma comunidade de seguidores da Passeio; 

 Promover a heterogeneidade nas parcerias estabelecidas; 

 Disseminar a produção ensaística da Passeio; 

 Divulgar a realização de eventos, sobretudo os que se articulam com o meio envolvente. 

Tendo em conta estes objetivos foram postas em práticas as seguintes ações, em termos de 

comunicação: 

1- Contacto regular com equipa de colaboradores Passeio; 

2- Informação semanal para o CECS: desde o início do ano letivo 2022/2023, optou-se por 

enviar uma informação semanal para o CECS, de forma a que as atividades da Passeio 

fossem integradas e publicitadas nos canais de comunicação do centro de investigação; 

3- Divulgação interna (rede de colaboradores) e externa (Órgãos de Comunicação Social) dos 

eventos da Passeio; 

4- Gestão das redes sociais. 

A Passeio faz a gestão das redes Facebook, Instagram e tem, ainda, a gestão do Vimeo, como 

plataforma de ligação entre os conteúdos publicados na plataforma e as redes sociais. Seguindo 

a estratégia já enunciada atrás, a gestão das redes sociais teve como eixos prioritários: 

 Manter ou atualizar contactos de fontes de informação; 

 Manter ou atualizar contactos de membros da Passeio; 

 Recorrer às redes sociais para veicular eventos ou publicações da Passeio. 

À semelhança do que aconteceu com a plataforma, também foi estabelecido como objetivo a 

publicação/presença diária (ou, pelo menos, uma média semanal de cinco publicações) nas redes 

sociais, com enfoque nas seguintes ações: 

 Divulgação de eventos da Passeio; 

 Ligação a publicações da plataforma; 

 Partilha de eventos ou posts de entidades associadas à temática da Passeio. 

Esta assiduidade nas redes tem como intenção imediata fazer com que a Passeio veja e seja vista, 

criando uma comunidade virtual que sirva as funções do projeto. Em alguns casos, também 

utilizamos as redes sociais como “isco” para publicações em preparação, como aconteceu com a 

rubrica “Do Porto ao Porto” (que é publicada nas redes sociais e que originará um ensaio) e com 

o lançamento de fotografias prévio à publicação do ensaio “Visões da Folia”. As redes sociais 

também albergam rubricas temáticas que não cabem no formato ensaio, por terem um caráter 
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efémero. Este é o caso de “Instantâneos na cidade”, uma série em que, ocasionalmente, 

veiculamos curiosidades/olhares sobre o espaço urbano, em forma de fotografias ou vídeos. As 

redes sociais têm, igualmente, a intenção de promover a interação com parceiros.  

Tendo em conta o plano estabelecido, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos, 

materializados em tarefas-tipo concretas. 

 

Tarefa 1: Dinamização da equipa da Passeio 

Uma das primeiras tarefas desenvolvidas enquanto bolseira foi o estudo da rede de colaborações, 

sua hierarquia (funções que ocupam dentro da Passeio) e identificação de possíveis contributos, 

dentro dos objetivos estratégicos da Passeio. Deste modo, foi elaborado um ficheiro com 

identificação de todos os membros do projeto, sua localização geográfica, função e áreas de 

interesse. O contacto com esta rede de colaboradores, fez-se em distintos momentos: 

 Fase 1: email de apresentação da bolseira, dirigido a todos os membros (mensagem 

abaixo); 

 Fase 2: emails direcionados a cada um dos colaboradores, com propostas específicas de 

colaborações, de acordo com os seus perfis; 

 Gestão permanente e atualização desta rede de contactos. 

O tipo de colaboração solicitada, oscilou entre: 

 Pedido de colaboração para rubrica “Instantâneos na cidade”, para facebook e instagram; 

 Pedido de colaboração para rubrica “Da minha loja vê-se a rua”, para facebook e 

instagram; 

 Pedido de colaboração para microensaios a publicar na Galeria. 

Email enviado aos membros da Passeio: 

A Passeio 

  

Responder a todos| 

ter 08-02, 10:18 

helena.pires538@gmail.com; 

Maria Zara Simões Pinto Coelho; 

A Passeio; 

Caro passeante, 

  

Entro em contacto para me apresentar como a nova bolseira da Passeio e esperando a melhor colaboração para os 

próximos meses. Estando já previstas uma série de atividades e projetos, em breve será informado do andamento 

das mesmas, assim como dos contributos que esperamos da sua parte. Gostaria de aproveitar a oportunidade para 

lhe pedir uma confirmação do seu interesse em continuar a colaborar com a Passeio, bem como dos seus dados 

(email, nota biográfica e contacto telefónico), para atualização da nossa base de dados.  

 

Esperando a melhor colaboração e colocando-me ao dispor para qualquer dúvida, deixo, apenas, uma pequena nota 

biográfica: 
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Teresa Lima integra o grupo de investigadores doutorandos do CECS, estando a realizar o Doutoramento em Ciências 

da Comunicação. Com uma Licenciatura em Comunicação Social pela Universidade do Minho, fez uma incursão pelo 

jornalismo (Público) e obteve o Diploma em Estudos Avançados em História Contemporânea, na Universidade de 

Santiago de Compostela. Profissionalmente, tem exercido atividade nas Ciências da Informação. Atualmente, estuda 

a relação entre biografia, discurso e comunicação, partindo da história de vida do cineasta Edgar Pêra. 

 

Cumprimentos, 

 

Teresa Lima 

 

Em 29 contactos realizados, nove materializaram-se em respostas afirmativas, que deram origem 

a uma colaboração concreta, sete obtiveram respostas positivas, mas que não chegaram a 

concretizar-se em nenhuma colaboração concreta, cinco não chegaram a enviar qualquer tipo de 

resposta e três manifestaram intenção de sair do projeto.  

Resta acrescentar, que, para lá destas estratégias de dinamização da equipa, também se mantém 

como objetivo estabelecer uma comunicação permanente, comunicando a publicação de novos 

ensaios e dando conta das atividades desenvolvidas pela Passeio. Assim, para além da mensagem 

inicial, das propostas individuais de colaboração e dos emails dando conta das atividades da 

Passeio, foram, ainda, neste espaço de tempo, enviadas outras duas mensagens de caráter geral: 

uma convidando os membros da Passeio a enviar comunicações, artigos, livros ou capítulos de 

livro para inserção na Vitrine, assim como calendarização de eventos próprios; outra, informando 

acerca da produção científica e ensaios da Passeio.  

A gestão de uma equipa tão heterogénea e com uma atividade profissional tão diversa e absorvente 

(sendo certo que a Passeio surge como um projeto pontual e totalmente pro bono) tem sido um 

dos maiores desafios. As experiências realizadas demonstram que o contacto interpessoal direto 

favorece a empatia e aumenta as possibilidades de colaboração. Assim tem acontecido, por 

exemplo, com Cynthia Luderer, Francisco Mesquita e Madeleine Muller. Em simultâneo, também 

parece ser vantajoso o estabelecimento de laços com pessoas ou projetos marginais, que vejam 

na Passeio mais um canal de comunicação para divulgação de pensamentos e sensibilidade 

estética, como foi o caso do artista Carlos Norton. Além disso, a série “Qual é a cor do Brasil?”, 

que juntou registos de distintos pontos do Brasil, permitiu uma troca entre colaboradores, que até 

então não se conheciam, provando que este caminho colaborativo deverá ser estimulado no futuro. 

 

Tarefa 2: Atualização dos conteúdos da plataforma Passeio 

Sendo este um objetivo central da bolsa de investigação, tornou-se necessário investir em duas 

frentes distintas, ainda que associadas: 

 Dar continuidade ao trabalho de atualização em curso; 

 Analisar a estrutura da plataforma, perceber os seus pontos fortes e fracos, sugerindo 

melhorias na sua estrutura ou modelo de atuação, se necessário. 

No que diz respeito à atualização, há a sublinhar o seguinte: 



9 
 

 Identificaram-se e mantiveram-se as fontes de informação utilizadas até então pela equipa 

para alimentar secções como a Vitrine, Quiosque ou Calendário; 

 Pesquisaram-se e acrescentaram-se outras fontes de informação, através da associação 

ao Facebook, Instagram ou solicitação de newsletters, via email. Exemplos: Museum of 

the City of New York, Madison Museum of Contemporary Arte, Fundação de Serralves, 

MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia), Plataforma P’la Arte, Urban Sketchers, 

Festival Varandas, Museu de Artes de Sintra, Município de Braga, EEAD, Município de 

Guimarães, e-cultura, Teatro da Didascáilia, Braga’27, Artintown, Mensagem de Lisboa, 

Imaginarius, Kismif, MACNA, Preencher Vazios, Walk&Talk, Plataforma do Pandemónio, 

Casa Fernando Pessoa, Saveartspace, Velha a Branca, Cultura em Expansão, Maus 

Hábitos, Lugar do Desenho, Museu Nacional do Azulejo, Trienal de Arquitetura de Lisboa, 

Mira Forum, Cidades Impossíveis, Pinacoteca de São Paulo, Agenda Cultural de Lisboa, 

Artecapital.art. 

 Pesquisaram-se e associaram-se às redes sociais entidades individuais, com interesse 

para a temática da Passeio ou que já constam dos membros da Passeio, mas com quem 

é importante manter e atualizar o contacto, criando sinergias. Exemplos: Ana Aragão 

(Arquiteta), Vhils, Pedro Soromenho, João Martinho Moura, Francisco Mesquita, Zet 

Gallery (Helena Pereira), Arte Total (Cristina Mendanha). 

 

Relativamente ao trabalho de análise da plataforma, sobressaíram os seguintes aspetos e 

propostas de ação: 

 Criar um equilíbrio nas publicações, com inserções nas diferentes secções; 

 Estabelecer uma média de publicação diária ou, havendo mais do que uma publicação 

por dia, garantir que, ao final de uma semana de trabalho, houvesse, pelo menos, 5 

publicações nas distintas secções da plataforma; 

 Verificou-se que algumas das subsecções da Galeria estavam mais deficitárias em termos 

de publicações, pelo que se estabeleceu como prioridade a inclusão de microensaios 

nessas secções. Exemplo: Arquitetura, Urbanismo e Artes Decorativas; 

 Foram identificados alguns pontos a melhorar, introduzindo essas alterações, sempre que 

possível: legendagem de imagens individuais, com indicação dos créditos; atualização dos 

banners de entrada, com hiperlink para publicação em destaque; 

 Foram identificados alguns pontos a melhorar, com propostas de alteração para 2023: 

marca de água para imagens divulgadas na plataforma. 

 

Tarefa 3: Aumentar produção própria de publicações 

A produção ensaística da Passeio (com a publicação de microensaios na Galeria) é uma das 

secções mais relevantes da plataforma e aquela que acaba por concentrar a filosofia do projeto. 

Através da publicação de textos sobre a temática da cultura urbana, a Passeio contribui com 

produção científica original, num registo híbrido entre o teórico, o impressivo e, até mesmo, o 

artístico. No ano de 2022, foram publicados na Galeria da Passeio 37 microensaios, o que dá uma 
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média de três publicações mensais (em contraposição à publicação de 14 textos, durante todo o 

ano anterior). Destes 37 ensaios, 4 dizem respeito a colaborações de autores que não integram o 

painel de membros da Passeio. Refiro-me às publicações: “Em dois tempos”, de Maria Helena 

Trindade (Museu Nogueira da Silva, Braga); “O que seria uma cidade sem crianças?”, de Eunice 

Seixas (coordenadora do projeto CRicity); “Na impossibilidade, existir”, de Rossana Ribeiro 

(arquiteta e artista multidisciplinar); e “Diário pandémico – conversas sobre a casa”, uma autoria 

conjunta de investigadores do NusArq, em Pernambuco, coordenada por Lúcia Leitão. Há, ainda, 

a registar colaborações “mistas”, isto é, realizadas por membros da Passeio, em parcerias com 

autores que não o são. Assim aconteceu com “Passado no presente, presente no passado”, um 

texto assinado por Zara Pinto-Coelho e Willem Kramer. Da mesma forma, na série “Qual é a cor 

do Brasil?”, o texto “É pra Copa”, de Marília Farias, LiArq – UFPE, que complementa o trabalho 

da membro da Passeio, Julieta Leite, “Vote (13) com amor”. E, por fim, a publicação conjunta do 

micro-ensaio “Thessaloniki: ordem e ruína”, com assinatura de Helena Pires Isabel Marcos 

(CFCUL) e Ole Möystad (Norwegian Universitiy of Science and Technology). 

Cumprindo um dos objetivos estabelecidos no início do ano, procurou-se uma heterogeneidade 

nas publicações, tentando cobrir diferentes categorias da Galeria. Assim, foram publicados 

microensaios nas categorias “(Des)limites do (não) urbano”, “Lugares Públicos”; “Itinerâncias – 

As ruínas e a indústria”; “Entretenimento e Artes do Espetáculo”; “Arquitetura, Urbanismo e Artes 

Decorativas”. Ainda assim, a categoria com mais publicações permanece “Cidade e Quotidiano” 

e haverá que investir na publicação de microensaios em “Arte Urbana”; “Comércio e Artesanato”; 

“Desporto e Passatempos Urbanos” e “Publicidade Exterior”.  

Tratando a Passeio, em regra, de publicar textos originais da autoria dos seus colaboradores, 

também aconteceu o fenómeno inverso. Assim, foi publicado o micro-ensaio “A plenitude do 

instante”, de Luís Fernandes, numa colaboração com a editora INLIBRIS, que havia já editado o 

livro “A cidade do Porto na obra do fotógrafo Bernardino Pires”, que integra o texto referido. 

Constituindo-se como uma publicação marginal e com escassa distribuição no mercado, a 

INLIBRIS, assim como o autor Luís Fernandes, consideraram oportuna a divulgação numa 

plataforma online com as características da Passeio. Dada a larga experiência que Luís Fernandes 

tem como antropólogo urbano, este é um perfeito exemplo da estreita ligação entre o 

conhecimento científico e a expressão artística, uma vez que, para além de académico, Luís 

Fernandes é, igualmente, poeta, assinando com o heterónimo João Habitualmente. Outros casos 

se destacaram como ensaios marcadamente artísticos, cujo objeto condensa, em si mesmo, um 

pensamento teórico sobre o produto realizado. Francisco Mesquita e Madeleine Müller publicaram, 

mensalmente nas redes sociais da Passeio, sete ensaios visuais, com a temática da sombra e 

poesia. No final deste exercício, elaboraram um microensaio de reflexão sobre a experiência 

realizada, para a plataforma. “Do Porto ao Porto – sombras & poesia” surge como um bom 

exemplo de diálogo entre duas sensibilidades à volta do mesmo tópico e partindo de realidades 

urbanas distintas, uma vez que Francisco Mesquita criou tendo como base a cidade do Porto, em 

Portugal, e Madeleine a cidade de Porto Alegre, Brasil.  

Algo semelhante sucedeu com o ensaio de Edmundo Cordeiro “Hurry Up Please Its Time”, um 

vídeo-poema, que se alimenta da banalidade da paisagem quotidiana. Já em “Fora de campo: 

ensaio visual em Lisboa”, o autor refletiu (através do vídeo e de um texto de contextualização) 
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acerca do campo e fora de campo em cinema. Outros casos terão que ser inumerados, por se 

incluírem neste formato híbrido, que é uma originalidade numa plataforma com as características 

da Passeio. Deste modo, o microensaio “Na impossibilidade existir”, de Rossana Ribeiro, também 

encaixa no formato de ensaio performativo, assim como a série “O vizinho do lado”, de Carlos 

Norton, que se desdobra em propostas visuais, sonoras e literárias sobre o tema da vizinhança. 

A este propósito, haverá, igualmente, que destacar o caráter seriado de alguns dos microensaios 

publicados. Esse formato iniciou-se com “Paralelas na cidade”, uma publicação que se distribuiu 

por três momentos, dizendo respeito a três ensaios distintos sobre três ruas paralelas na cidade 

do Porto: Alegria, Santa Catarina e Bonjardim. Há, também, a assinalar a série “Visões da folia”, 

sobre os festejos carnavalescos em três zonas geográficas distintas: Figueira da Foz (Portugal), 

Rio de Janeiro (Brasil) e Fortaleza, no Ceará, Brasil. O mesmo sucedeu com a já referida série “O 

vizinho da frente” e com “Qual é a cor do Brasil?” Neste ponto, será, igualmente, proveitoso referir 

o contributo teórico da Passeio, perante fenómenos urbanos e sociais concretos. Tentamos, por 

isso, apreender o efémero, com a fixação do mesmo através do pensamento científico, em registos 

sempre impressivos. No caso da série “Qual é a cor do Brasil?” o objetivo foi recolher registos de 

colaboradores em diversas cidades brasileiras, veiculando os sinais da disputa Bolsonaro-Lula para 

as eleições presidenciais. Já com o projeto “Diário pandémico”, a ideia foi estabelecer uma relação 

entre arquitetura e psiquiatria, partindo de diferentes impressões sobre a experiência pandémica 

em Pernambuco. 

Por fim, é também essencial referir que alguns destes microensaios resultam de comunicações 

científicas ou são estimulados por estes. A série “Visões da folia” originou uma comunicação no 

FESTIVITY (Congresso Internacional Festas, Culturas e Comunidades), do CECS. Já as 

comunicações “Clementina” (de Cristina Mendanha) e “Meu nome é coisa” (de Catarina de 

Sousa), ambas apresentadas no Seminário de Cultura Visual, acabaram por ser canalizadas para 

a plataforma. Em “Clementina”, a colaboradora da Passeio refletiu teoricamente sobre um projeto 

de dança, que foi apresentado no palco do Theatro Circo, em 2022. “Meu nome é coisa” é um 

documentário em vídeo, cuja recolha foi realizada em S. Paulo pela autora e que acabou por ser 

concluído, a pedido da Passeio, para o Seminário de Cultura Visual. Este último caso é mais um 

exemplo de um objeto artístico, de caráter ensaístico, sobre a cidade e a condição humana das 

pessoas-placa em S. Paulo, Brasil, que foi publicado na Vitrine da Passeio. Resta, apenas, 

acrescentar que também o microensaio “Mercado e moda: estética que é poder” surge neste vai 

e vem entre a praxis e a reflexão teórica. Isto, uma vez que foi suscitado pelo evento “A Praça: 

lugar de todos os desfiles”, em que associamos os fluxos comunicacionais do Mercado Municipal 

de Braga à moda. 

Em termos de cobertura geográfica, os microensaios publicados em 2022 concentraram-se, 

naturalmente, em Portugal, mas também no Brasil, em Espanha e noutras regiões, 

nomeadamente: Porto (9); Braga (3); Lisboa (2); Caminha; Monchique; Brasil (2 no Ceará, 2 em 

Pernambuco, 1 no Rio de Janeiro, 3 em Porto Alegre); Espanha (Tarifa, Barcelona, Terragona, 

Cádis); Holanda (Roterdão); Itália (Veneza); EUA (New Orleans); Grécia (Thessaloniki).  

No que diz respeito às restantes secções da Passeio, no ano de 2022, foram publicados 63 artigos 

no Quiosque, 37 na Vitrine e 48 no Calendário. 
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Tarefa 4: Recolher produção científica própria  

Um dos parâmetros mais relevantes da Passeio é a produção científica, quer da coordenação e 

bolseira, quer dos membros associados. Distinguimos, nas referências apresentadas abaixo, a 

produção científica própria e a produção científica dos membros da Passeio. Neste último caso, 

não se trata de uma recolha exaustiva, mas apenas um resumo do que nos foi enviado pelos 

colaboradores, para publicação na Vitrine. Consideremos, contudo, relevante dar conta desta 

faceta, já que espelha a multidisciplinariedade da equipa do projeto.  

 

1.     Edição de livros  

Pinto-Coelho, Z. & Pires, H. (2022). The city of senses, the senses of the city. CECS. 

 

2.    Edição em curso de volumes de Revistas  

RLEC. Chamada de Trabalhos | Vol. 10, N.º 1 | Comunicação e Mediação na/da Arte| De 5 de 

setembro a 25 de novembro de 2022. Zara Pinto-Coelho (CECS, Universidade do Minho, Portugal), 

Helena Pires (CECS, Universidade do Minho, Portugal) e Jean-Marie LaFortune (Laboratoire de 

Recherche sur les Publics de la Culture, Université du Québec, Canadá). 

 

3.    Publicação de artigos 

Lima, T. (2022). Paredes na lente subversiva de Edgar Pêra. Rotura–Revista de Comunicação, 

Cultura e Artes, 2(1), 79-84. https://doi.org/https://doi.org/10.34623/4nny-9h50 

Pires, H. (2022). Ressonâncias entre a arte (na galeria) e o quotidiano (na publicidade): em jeito 

de assemblage. Createlab. https://createlab.pt/ressonancias-entre-a-arte-na-galeria-e-o-

quotidiano-na-publi-cidade-em-jeito-de-assemblage/ 

 

Publicação de artigo em fase de revisão 

Artigo da autoria de Teresa Lima, resultante de comunicação a apresentada na Audire Conference/ 

Soud Experiences: Memory, Creativite, Participacion (Braga, 27-28 de Junho, CECS), com o 

título: Unveiling Artur Cyanetto: an analysis of the role of sound in the construction of artistic 

identity. – NOTA: apresentada comunicação com o mesmo título, no Congresso Audire. 

Artigo da autoria de Teresa Lima a integrar livro de atas da KISMIF Conference: DIY in Edgar Pêra: 

the construction of a visual identity. 

Artigo a submeter à revista Literature Film Quarterly, da autoria de Teresa Lima, intitulado Artificial 

intelligence and adaptation - an anthropological account 

  

https://www.cecs.uminho.pt/rlec-chamada-de-trabalhos-sobre-comunicacao-e-mediacao-na-da-arte/
https://doi.org/https:/doi.org/10.34623/4nny-9h50
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4.     Capítulos de livros  

Lima, T., & Pinto-Coelho, Z. (2022). The City of Guinga is Biographical. The City of the Senses, the 

Senses in the City, 67. 

Pires, H. & Pinto-Coelho, Z.   (2022). O poder da "imagem-ação": criatividade e transmemória em 

tempos de pandemia. In Cíntia S. F.; Micael H., Rose de M. R. & Simone L. P., Artivismos 

urbanos. Editora Meridional Ltda/Editora Sulina. 

Pires, H., & Pinto-Coelho, Z. (2022). The everyday mobility, in an (urban) context of uncertainty. 

Times of resistance in the public market of Braga (A Praça). In P. Andrade & M. Martins 

(Eds.), Handbook of Research on Urban Tourism, Viral Society, and the Impact of the COVID-19 

Pandemic. IGI. 

Pires, H. (2022). Os sabores da flânerie. Que sentido, hoje, para a “arte de perder-se”? In R. 

Ribeiro, J. Costa & A. D. Matos (Orgs.). Sociologia indisciplinada. Homenagem a Albertino 

Gonçalves. Húmus. 

 

5.    Comunicações em conferências 

Carvalhaes, L.; Pires, H.; Gama, M. (2022, dezembro, 5-7). Cultura, educação superior e 

desenvolvimento comunitário sustentável: desafios e caminhos possíveis. VIII Congresso 

Internacional Sobre Culturas, Culturas de Resistência. Braga. 

Lima, T., & Marques, F. (2022, maio, 4-6). Folia à revelia: ensaio sonoro-visual sobre a festa em 

pandemia. Congresso Internacional sobre Festas, Culturas e Comunidades: Património e 

Sustentabilidade. Braga. 

Lima, T. (2022, junho, 27-28). Unveiling Artur Cyanetto: an analysis of the role of sound in the 

construction of artistic identity. Audire Conference/ Soud Experiences: Memory, Creativite, 

Participacion. Braga. 

Lima, T. (2022, julho, 13-16). DIY in Edgar Pêra: the construction of a visual identity. International 

Conference KISMIF- Keep It Simple, Make It Fast! DIY Cultures, Sustainability and Artistic 

Ecosystems. Porto. 

Lima, T. (2022, outubro, 20-23)). Pêra, Pessoa & Lovecraft: The cosmic spectator’s trio. LFA 

Conference. New Orleans, EUA. 

Lima, T. (2022, outubro, 29). Literacia Digital: o caso da Passeio. XI Jornadas da Rede de 

Bibliotecas da Maia.  

Mesquita, F. & Muller, M. (2022, dezembro, 5-7). Cartografia do tempo – arte, design, pensamento 

e ação. VIII Congresso Internacional Sobre Culturas, Culturas de Resistência. Braga. 
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Pinto-Coelho, Z.; Pires, H. & Lima, T. (2022, abril, 11-13). Recompondo a cidade através de mini 

mapas sonoros: que sentidos de espaço e de lugar?. XII Congresso SOPCOM, Comunicação & 

Disrupção. Desafios culturais, sociais e tecnológicos. Lisboa. 

Pires, H. (2022, maio, 20-21). A importância do “café central” nas vidas das cidades. Cafés 

históricos: um encontro de ideias. Coimbra. 

Pires, H. & Pinto-Coelho, Z. (2022, 30 agosto-2 setembro). A socio-semiotic approach to the in-

between. The inhabited place and the co-production of objects' meaning in a Marketplace.15th 

World Congress of Semiotics – Semiotics in the Life World. Tessalónica, Grécia. 

Pires, H. & Pinto-Coelho, Z. (2022, dezembro, 5-7). O mercado público como lugar de resistência 

em contexto pandémico: o caso da Praça de Braga. VIII Congresso Internacional Sobre Culturas, 

Culturas de Resistência. Braga. 

 

Participação em projetos 

Pires, H. & Pinto-Coelho, Z. (2022-2023). Dinâmicas Culturais de Guimarães dez anos depois da 

CEC’12: Contributos para a elaboração do Plano Estratégico Municipal Cultura Guimarães 

2032. Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade. 

 

Produção científica e literária de colaboradores Passeio em 2022 (recolha não exaustiva) 

Belo, D. & Domingues, A. (2022). Paisagem portuguesa. Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Habitualmente, J. (2022). Estátuas na praça. Apuro 

Mesquita, F. (2022). Olhar(es) em trânsito: fotografia e outros textos. Adverte/Ílhavo. 

 

Plataformas de membros da Passeio 

Plataforma Costa Abaixo - https://www.passeio.pt/mediateca/costa-abaixo-plataforma/ 

Arquivo Sonoro e Paisagístico do Algarve - https://www.fungoazul.pt/aspa 

Cartografias Musicais do Rio de Janeiro - https://www.cartografiasmusicais.com.br/ 

 

 

 

https://www.passeio.pt/mediateca/costa-abaixo-plataforma/
https://www.fungoazul.pt/aspa
https://www.cartografiasmusicais.com.br/
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Tarefa 5: Produção e realização de eventos 

O apoio na produção e realização de eventos (encontros, seminários, lançamento de livros) é outra 

das vertentes da Passeio, com destaque para as iniciativas de ligação à comunidade envolvente. 

Enumeram-se, abaixo, as distintas atividades realizadas durante o ano de 2022.  

 

Lançamento de livro Passagens na vida urbana – Notas do quotidiano 2 

A 11 de Março foi lançado o livro Passagens na vida urbana – Notas do Quotidiano 2, com 

coordenação de Helena Pires e Zara Pinto-Coelho. O lançamento decorreu na Livraria Centésima 

Página, em Braga, tendo sido o mote para uma tertúlia sobre a escrita das cidades. Na ocasião 

foi, igualmente, lançado o livro “O Crespos”, de Adolfo Luxúria Canibal, com ilustrações de José 

Carlos Costa. “Passagens na vida urbana” foi apresentado pelo escritor Valter Hugo Mãe e “O 

Crespos” pelo poeta, professor universitário da FPCEUP e membro da Passeio, João 

Habitualmente/Luís Fernandes. A iniciativa implicou a realização de tarefas anteriores e 

posteriores ao acontecimento: 

 Elaboração de cartaz; 

 Envio de convites; 

 Logística de organização do evento; 

 Divulgação da mesma nas redes sociais (divulgação inicial e lembrete); 

 Divulgação da iniciativa junto dos canais de comunicação do CECS; 

 Pedido de apoio ao CECS para inclusão do evento na mailing list dos média; 

 Contactos diretos com média, para divulgação do lançamento e tertúlia; 

 Divulgação do evento no Calendário da Passeio; 

 Posts nas redes sociais, posteriores à iniciativa. 

O lançamento do livro e tertúlia foi uma das iniciativas com maior impacto nas redes sociais 

(alcance de 308 pessoas), além de ter tido uma participação muito heterogénea da comunidade: 

desde presenças institucionais (como o Reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro e 

do diretor do CECS, Moisés Lemos Martins), passando por académicos (Professor Catedrático 

Emérito da UM, Aníbal Alves), estudantes e habitantes de Braga, que se juntaram à discussão 

sobre a escrita das cidades.  

Em termos de impacto, nos média, registaram-se as seguintes notas: 

 Nota informativa no esquerda.net: https://www.esquerda.net/evento/lancamento-e-

tertulia/79768 

 Nota informativa no blog Artshums: https://artshums.com/11-de-marco-18h00-livraria-

centesima-paginalancamento-do-livro-notas-do-q/ 

 Entrevista a Helena Pires no JN, a 17-04-2022. 

 

Ciclo de conversas na Praça – Nem tudo o que vem à rede é peixe 

https://www.esquerda.net/evento/lancamento-e-tertulia/79768
https://www.esquerda.net/evento/lancamento-e-tertulia/79768
https://artshums.com/11-de-marco-18h00-livraria-centesima-paginalancamento-do-livro-notas-do-q/
https://artshums.com/11-de-marco-18h00-livraria-centesima-paginalancamento-do-livro-notas-do-q/
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A 25 de Maio, realizou-se, integrado no COMPRAÇA, o ciclo de conversas Nem tudo o que vem à 

rede é peixe, que contou com a moderação da membro da Passeio, Teresa Mora, com pescadores 

de Esposende e com a professora do Instituto Politécnico de Viana do Castelo/CISAS, Manuela 

Vaz Velho. A roda de conversa surgiu no seguimento do COMPRAÇA, enquanto projeto de 

intervenção e comunicação no Mercado Municipal de Braga. Tendo como tema central a 

sustentabilidade, fez-se uma ligação entre um dos produtos da Praça (peixe) e esta temática.  

Foram realizadas as seguintes tarefas prévias e posteriores ao evento: 

 Organização logística; 

 Cartaz e folha de sala; 

 Gravação vídeo e fotos da conversa; 

 Nota de imprensa divulgada junto da rede de contactos da Passeio; 

 Divulgação no calendário da plataforma, assim como nas redes sociais; 

 Solicitação de divulgação da iniciativa nos canais de comunicação do CECS. 

Análise dos resultados: 

 A iniciativa gerou a partilha do evento no Facebook da Praça e no IPVC; 

 A roda de conversa permitiu um cruzamento e diálogo entre o meio académico (Passeio, 

Manuela Vaz Velho e projeto “Uma gota no oceano”, que participou, enquanto público) e 

a comunidade envolvente (pescadores partilharam histórias da pesca em Esposende). 

 

Moda (IN)sustentável 2 

Ao abrigo do COMPRAÇA, a Passeio coordenou a segunda edição da Moda (IN)sustentável, 

intitulada A Praça: lugar de todos os desfiles. O evento contou com a colaboração do DET 

(Departamento de Engenharia Têxtil) da UMinho. À semelhança da primeira edição (realizada no 

Palacete Santiago, em Guimarães, em 2020), pretendeu-se levar a temática da sustentabilidade 

para o design de comunicação e moda, no lugar por excelência das trocas comunicacionais da 

cidade, onde produtos (cheiros, cores, texturas) e pessoas (gestos, pregões, persuasão) desfilam 

diariamente: o Mercado Municipal de Braga. 

No seguimento desta iniciativa, foi realizado o seguinte trabalho, ao nível da comunicação: 

 Conteúdos de dossier a divulgar junto das entidades parceiras e média (anexo); 

 Conteúdos de posts para redes sociais; 

 Proposta geral de plano de comunicação e divulgação; 

 Lista de formatos de elementos a divulgar e respetiva estrutura (roll up, cartaz, programa, 

convite, dossier); 

 Envio de elementos a órgãos de comunicação social (atualização exaustiva da lista 

existente); 

 Envio de informação para GCI (UMinho) e CECS; 

 Envio de materiais de divulgação para mediadores das marcas; 
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 Gestão das redes sociais. 

 

Paralelamente, houve que concentrar e distribuir toda a informação logística, necessária à 

concretização do evento, tendo este trabalho consistido em: 

 Dinamização da equipa, com estabelecimento de prazos para tarefas, assim como 

permanente atualização do cumprimento dos mesmos; 

 Check list com tarefas por elemento da equipa e verificação do cumprimento; 

 Check list de tarefas para organização do desfile e exposição; 

 Recolha de elementos por marca (look, biografia, logotipo), com constituição de dossier 

por mediador e, dentro deste, por marca; 

 Distribuição da informação e apoio ao design de comunicação. 

 

Sendo um evento marcadamente destinado à comunidade envolvente, não pode ser esquecida a 

sua componente académica, pelo que também foi elaborado um microensaio sobre a Praça e a 

moda, com publicação na Galeria da Passeio, como referido anteriormente. 

 

Follow up Moda (IN)sustentável 

 Média: o evento teve ampla cobertura nos média regionais, na imprensa nacional e em 

publicações especializadas. Foi, também, noticiado na imprensa especializada, no Brasil.  

 Redes sociais: partindo de uma estratégia de divulgação em rede, junto das marcas 

parceiras, a atividade nas redes sociais (ver grelha abaixo) teve como resultado um maior 

número de acessos e interações com as páginas da Passeio no Facebook e Instagram, 

com um aumento de 3.6mil% de visitas no Facebook e de 516.7% no Instagram. 

 

Seminário de Cultura Visual 

Por iniciativa do CECS, a passeio ficou responsável pela dinamização e coordenação do Seminário 

de Cultura Visual durante o ano letivo 2022/2023. Na sequência desta decisão, foram realizadas 

três sessões do seminário, distribuídas pelos meses de setembro, outubro e dezembro. Destas, 

duas foram apresentadas por membros da Passeio (Cristina Mendanha e Catarina de Sousa) e 

artistas. Deste modo, o seminário serviu não apenas como um evento efémero no tempo, como 

também permitiu o desejado cruzamento entre praxis artísticas e reflexão académica. No caso de 

CLEMENTINA, Cristina Mendanha elaborou, propositadamente para a Passeio, um vídeo-resumo 

do espetáculo e fez um texto-ensaio de suporte à comunicação, que foi publicado na Galeria da 

Passeio, como referido. Em “Meu nome é coisa”, de Catarina de Sousa, tratou-se de uma recolha 

realizada em 2015 no decorrer da atividade profissional da realizadora. O Seminário de Cultura 

Visual acabou por ser um bom pretexto para a conclusão do vídeo, num processo estimulado pela 

Passeio. O vídeo ficou disponível na Vitrine da plataforma. 
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Sessão 1- “Não a verdade talvez dos factos, mas seu encantamento” 

A primeira edição decorreu a 22 de setembro, com uma conferência online, intitulada “Não a 

verdade talvez dos factos, mas seu encantamento”, com Andréa C. Scansani (Universidade 

Federal de Santa Catarina, Brasil) como oradora e moderação de Martin Dale (Passeio/CECS). A 

investigadora dedicou-se à análise de um pequeno e esquecido filme paraguaio, El pueblo (Carlos 

Saguier, 1969), que escapa às classificações de gênero e goza de livre trânsito entre os campos 

do documentário e da ficção, entre fatos e crenças e entre temporalidades materiais e 

atemporalidades espirituais. No encontro, estiveram 20 participantes, sendo que o evento foi 

gravado e disseminado nas plataformas do CECS.  

 

Sessão 2 – “CLEMENTINA” 

A partir do espetáculo CLEMENTINA da Arte Total, apresentado em julho no Theatro Circo, Braga, 

foi apresentado um vídeo resumo do trabalho. Tratou-se de uma oportunidade para debater as 

ações de resistência para a criação de outras figurações possíveis para o feminino, para o corpo 

e para a subjetividade, na maioria das vezes ausentes nas vivências em dança no contexto escolar 

e, muitas vezes, subjugado pelas relações de poder e criação dos “corpos dóceis” de que nos fala 

Foucault. A apresentação foi realizada por Cristina Mendanha (fundadora da Arte Total e 

colaboradora da Passeio), que teve como interlocutora Francesca Rayner, Professora Associada 

de Estudos Teatrais na Universidade do Minho. Estiveram no evento 52 participantes.  

 

Sessão 3 – “Meu nome é coisa” 

“Meu Nome é Coisa” decorreu a 15 de dezembro, num formato online. O documentário aproxima-

se do mundo bizarro da especulação imobiliária que a uma velocidade furiosa aprisiona o ser 

humano, tendo como ponto de partida, torná-lo um poste, uma pessoa-anúncio, muito distante 

dos sonhos que anuncia. 

Um Passeio Ensaio realizado por Catarina de Sousa No âmbito do Curso de Projeto de 

Documentário dos Ateliers Varan - São Paulo, Brasil, 2015, que foi finalizado para o Seminário de 

Cultura Visual. No encontro estiveram 36 participantes. 
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Análise de resultados 
 

Redes sociais 

No ano de 2022, registou-se um aumento no alcance da página do Facebook da Passeio e uma 

diminuição na do Instagram.   

 

 

A análise mensal que temos vindo a fazer, para aferição e registo das atividades realizadas, assim 

como o gráfico anual acima identificado, permitem concluir que os meses que coincidem com a 

realização de eventos (março, julho, outubro e dezembro) são aqueles em que se verifica um maior 

alcance. 

Não há uma convergência de públicos entre o Facebook e o Instagram. Ou seja, 91,5% dos 

seguidores do Facebook não são seguidores no Instagram.  

 

 

 

No Facebook, a Passeio conta com 517 seguidores e 278 no Instagram. Em termos de perfil de 

público, a Passeio é seguida no Facebook por 60.6% de mulheres, distribuindo-se entre Portugal 

e o Brasil. 
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Já no Instagram, a percentagem de seguidores femininos é maior (71,8%), distribuindo-se, 

igualmente entre Portugal e o Brasil.  

 

Tanto numa rede como noutra, a faixa etária mais significativa situa-se entre os 35 e os 44 anos. 

Os dados gerais disponibilizados, dão uma panorâmica essencialmente lusófona para os 

seguidores. Contudo, uma análise mais detalhada aos países, permite verificar que, ainda que em 

percentagens mínimas, a Passeio consegue chegar a outros países europeus e da América. 
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Google analytics 

 

No ano de 2022, a plataforma Passeio registou 11,061 utilizadores e 26,265 visitas à página. De 

assinalar que, no ano anterior, verificou-se a existência de 9,989 utilizadores e 23,151 visitas à 

página. 
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Os grandes espaços urbanos em Portugal e no Brasil permanecem como os que contêm maior 

número de utilizadores, ainda que haja uma percentagem considerável de users anónimos. 

 

Portugal e o Brasil são os países com mais utilizadores, mas não pode ser ignorada a presença 

de utilizadores na América (EUA e México), na Indonésia e noutros países da Europa, como 

Espanha e Reino Unido. 

 

A Galeria (com publicação de microensaios) é, efetivamente, a secção mais visitada da Passeio.  
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Uma tendência, aliás, que não se havia verificado no ano anterior. 

 

 

 

Conclusão  
 

Os dados relativos ao ano de 2022 permitem concluir que a estratégia de comunicação seguida, 

assim como os objetivos e plano de ação contemplados surtiram o efeito desejado. Ou seja, foi 

possível aumentar o número de utilizadores da plataforma, através do aumento da produção de 

microensaios na Galeria. A realização de eventos (com maior expressão nas redes sociais) também 

prova que a dinâmica entre a reflexão teórica e a intervenção na comunidade é um caminho 

certeiro para a afirmação do projeto. As investidas junto da rede de colaboradores da Passeio 

(sobretudo com a entrada de novos membros) também podem ter contribuído para este aumento 
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global do impacto da Passeio junto do público conquistado até ao momento. Contudo, a coesão 

da equipa continua a ser um dos pontos fracos do projeto. Na verdade, verifica-se que nem todos 

os elementos da equipa se conhecem mutuamente ou partilham informação dentro da 

multidisciplinariedade que os caracteriza. Este será um fator a mudar em 2023. 

 

30-12-2022 

Teresa Lima (Bolseira de investigação da Passeio) 

 

 


