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De acordo com a minha experiência, e 
responsabilidade1, nesta ligação entre o Mestrado 
em Criação Artística Contemporânea e a Binaural 
Nodar, não posso deixar de convocar os factos que 
nos trouxeram até aqui - 10 anos de interligação 
que se cumprem agora neste ano de 2021.

“Tudo” começou com um convite dirigido por 
mim ao Luís Costa [enquanto coordenador da 
Binaural Nodar], em 28 de Maio de 2009, para, 
no âmbito do então “Plano Alternativo”2 ir fazer 
uma palestra inserida no Programa do Mestrado 
do 1º ano, I semestre, no ano letivo 2009/2010, 
integrada no âmbito da disciplina Laboratório de 
Experimentação e Criação Artística I (LECA I).

A palestra, versou sobre o tema: modus operandi 
do centro, tipologia dos projetos artísticos e 
estratégias da ligação do centro às comunidades 
locais. Daqui saiu uma aproximação, que se 
converteu numa amizade, que ia de encontro aos 
objetivos do Mestrado [onde ainda 
hoje se pode ler na página do curso 
“(...)...as combinações resultantes 
de várias interações, simples ou 
complexas, oferecem e orientam-nos 
num surpreendente e emergente 
fenómeno onde se antevê, e afirma, a 
ideia de que todos os sistemas estão 
e são inter-relacionados (interdependentes); 
onde todas e quaisquer ações expõem uma 
consequência, proporcionando toda uma nova 
gramática na constituição do discurso da obra de 
arte nas suas diversas formas, que vão desde as 
instalações audiovisuais, aos sistemas interativos, 
arte sonora,  passando pelo hipermédia, 
realidade virtual, inserindo os conceitos de rede e 
ciberespaço)]3.

Das reuniões preparatórias passámos à ação.

Eis a sequência que culmina nesta efeméride: 

AS COMBINAÇÕES RESULTANTES DE VÁRIAS INTERAÇÕES, SIMPLES OU COMPLEXAS, 
OFERECEM E ORIENTAM-NOS NUM SURPREENDENTE E EMERGENTE FENÓMENO ONDE 
SE ANTEVÊ, E AFIRMA, A IDEIA DE QUE TODOS OS SISTEMAS ESTÃO E SÃO INTER-
RELACIONADOS (INTERDEPENDENTES); ONDE TODAS E QUAISQUER AÇÕES EXPÕEM UMA 
CONSEQUÊNCIA, PROPORCIONANDO TODA UMA NOVA GRAMÁTICA NA CONSTITUIÇÃO 
DO DISCURSO DA OBRA DE ARTE NAS SUAS DIVERSAS FORMAS

DA EXPERIÊNCIA: MCAC/UA 
VS. BINAURAL NODAR
PAULO BERNARDINO | PROFESSOR DO MCAC/UA

2011 - 31 Março a 3 Abril - fomos para o “Retiro 
da Fraguinha” utilizando as competências da 
Binaural e a capacidade de integrar o meio e 
utilizar conhecimentos disponibilizados pelo 
workshop de som facultado pela Binaural Nodar; 

2012 - 29 Março a 1 Abril - voltámos ao “Retiro 
da Fraguinha” com um programa similar; 

2013 - 4 a 7 Abril -, esta terceira edição foi 
integrada na temática do Programa de Residências 
da Binaural Nodar para 2013 (por sua vez parte 
do projeto europeu Tramontana), na medida em 
que os trabalhos de campo a desenvolver pelos 
alunos tiveram uma relação conceptual com 
os elementos específicos de representação e de 
apropriação do sacro pelas comunidades rurais 
de aldeias em redor do monte de São Macário 
(maciço da Gralheira). Para a preparação da 
Residência, o Luís Costa foi fazer um workshop 
“Sujar as botas tocar o real” no DeCA, com 

o intuito de preparar os alunos para o desafio 
da residência artística Divina Sonus Ruris que 
integrou o Festival Tramontana (participação 
adicional4: Prof. Doutor Wellington Jr. - 
Universidade Federal Ceará); 

2014 - 24 a 27 Abril - residência Vougascapes#1 
- Termas de São Pedro do Sul, nas Margens do 
Vouga nas Termas de São Pedro do Sul, Balneários 
Termais, Termas Romanas, etc., em articulação 
com os projetos que os alunos estavam já a 
desenvolver, trabalhar quer num trabalho sonoro 
de ativação sensorial do rio Vouga e das pontes 
(participação adicional: Prof. Doutor Celso 
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Guimarães - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro); 
2015 - 16 a 19 Abril - Vougascapes#2 - Termas 
de São Pedro do Sul, Laboratório de Arte Sonora 
e instalações em espaço público (participação 
adicional: Prof. Doutor Milton Sogabe - 
Universidade Estadual Paulista; Natália Echeverri 
e Edgard Oliva, ambos alunos de Doutoramento 
da UFRJ a fazerem Estágio Pós-graduado - 
Programa Doutoral/Sandwich na Universidade 
de Aveiro), onde acontece uma conferência 
Binaural Nodar com Luís Costa + Helena Espvall 
+ Pierre Berthet + Yannick Guédon. Para esta 
residência foi, no dia 14 Abril, o Luís Costa fazer 
ao DeCA uma preparação do trabalho sonoro da 
residência/contexto (do entorno das paisagens e 
comunidades ribeirinhas do rio Vouga onde foi 
construída a barragem de Ribeiradio, a forma 
como decorrerá a componente de interação local, 
os reptos específicos aos alunos, etc.); 

2016 - 21 a 24 Abril - Vougascapes#3 - Casal de 
Sejães, e para esta residência foi, no dia 7 Abril, 
o Luís Costa fazer ao DeCA um Workshop Som, 
Território e Criação Artística de preparação de 
residência artística site-specific, assumindo a 
própria barragem como um contexto interessante 
para reflexão social e paisagística e para prática 
artística contemporânea sonora com reflexos nos 
vários media; 
2017 - 27 a 30 Abril - Vougascapes#5, Termas de 
S. Pedro do Sul (participação adicional: Prof.ª. 
Doutora Carmen Bellido5 - Universidade de 
Granada); 

2018 - 19 a 29 Abril - São Félix (São Pedro do 
Sul); 

2019 - 25 a 28 Abril - Retiro da Fraguinha, Aldeia 
de Coelheira (São Pedro do Sul), (participação 
adicional: Prof.ª Doutora Cláudia Mariza Brandão 
- Universidade Federal de Pelotas);

2020 - devido à situação que atravessamos e 
na sequência da Orientação nº 006/2020 da 
Direção-Geral da Saúde e de acordo com o Plano 
de Prevenção e Atuação da Universidade de 
Aveiro face ao Covid-19 - que estava em vigor -, a 
residência deste ano foi “suspensa” ficando, deste 
modo, os alunos que então frequentavam o 1º 
ano, nesse ano, sem a experiência..., mas com a 

certeza - por comum acordo - que se iria efetuar 
assim que a situação o permitisse;
2021 - 10 a 13 de Junho - Vouzela. Por 
vicissitudes várias – resultantes da pandemia 
Covid 19 - a residência deste ano e tal como havia 
sido acordado,  foi conjunta (estudantes do 1º e 2º 
ano) e com a participação adicional: Dra. Maria 
da Luz Nolasco (técnica superior - conservadora 
de museu de Aveiro/Santa Joana e também 
coordenadora do serviço educativo do mesmo 
museu); por iniciativa própria, tivemos também, a 
visita do Prof. Doutor Leonardo Ventapane6 (que 
se encontrava em Portugal) - Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.

Portanto, destas diversas atividades 
complementares de formação, estas ações, ao 
longo dos anos, na residência artística, instiga-se 
a relação/ligação a um território “novo” - fora da 
sala de aula, fora do ambiente citadino - onde 
se procura, essencialmente, através do som (mas 
não só), enquanto 
elemento plástico, 
tratar questões 
de identidade de 
lugar, memória 
colectiva, paisagem 
sonora e visual. A 
dimensão sonora 
(enquanto matéria: 
som) tem um papel 
central no modelo 
que procuramos 
desenvolver nesta 
curta residência 
(quatro dias 
no território); 
especialmente porque 
o meio rural, pelas 
suas características/
arquétipos primitivos, 
básicos, pouco, ou 
nada, sofisticados, 
funciona como uma 
poderosa metáfora 
para a descoberta 
de um lugar íntimo 
e pessoal - como 
que um regresso às 
origens. E, perante 
as “paisagens 

NOTAS

1 No ano de 2009, enquanto Diretor do 

MCAC, e depois de termos cessado a 

ligação com o Centro de Estudos de Novas 

Tendências Artísticas (CENTA), (situado na 

Herdade da Tapada da Tojeira, Vila Velha 

de Ródão, região de Castelo Branco), pelo 

encerramento de atividades do mesmo, 

devido a questões de falta de financiamento 

governamental (exposto pela diretora Dr.ª 

Garça Passos), ligação essa que existia desde 

2006 e durou até 2010, entrei em contacto 

com o Luís Costa – Binaural Nodar – em 28 

de Maio de 2009. 

2 Este plano foi elaborado pela Direção do 

DeCA devido às contingências de mudança 

de instalações e obras que se operavam 

nas Catacumbas (onde iriamos operar três 

cursos do departamento) e, para o qual, com 

autorização da reitoria, existia uma pequena 

verba para conferências/palestras com 

convidados que podiam ser relevantes para 

os cursos com o intuito de “compensar as 

lacunas” provocadas pela situação. 

3 https://www.ua.pt/pt/curso/100 

4 Estas “participações adicionais “tem vindo 

a acontecer de acordo com a existência de 

orientandos meus, quer em regime de Estágios 

de Pós-Doutoramento ou Estágios Pós-

graduados – Programas Doutorais/Sandwich.

5 Neste caso, a participação não se prendeu 

com orientações, mas tratou-se, tanto quanto 

soube, de um financiamento da própria 

professora..., contudo serviu para intercâmbio 

de ideias na residência.

6 Tal como já mencionado em outras 

situações, a participação não se prendeu com 

orientações, mas tratou-se, tanto quanto 

soube, de um financiamento do próprio 

professor..., contudo serviu para intercâmbio 

de ideias na residência.

 

visuais/sonoras” que se formam, também, pelo 
contato físico com o lugar, é nos proporcionado 
(workshop) uma abordagem idiossincrática das 
técnicas de captura e edição (manipulação) de som 
tirando partido de aspectos peculiares, rurais, do 
contexto acústico local. Aliás, uma das abordagens 
é o que o artista, e diretor, responsável da Binaural 
Nodar, Luís Costa, chama de “intervenções 
sonoras”, onde através de “gravações de campo” 
se procura “ativar o espaço” e estabelecer uma 
abordagem dialógica entre o que é ativado e que 
apenas “é” - que pode incorporar o espaço, o gesto 
do corpo, e, mesmo, a voz nesse processo.

Ou seja, numa condição excepcional (de 24 horas 
sobre 24 horas, durante quatro dias), a intensidade 
de estar num local impõe-se. No entanto, cada 
ano tem tido a sua própria condição - resultante 
dos desafios que se vão colocando em termos 
de projetos/temas a desenvolver (resultantes 
da abordagem disciplinar do Mestrado), em 
articulação com os interesses da própria Binaural 
Nodar, com o seu calendário temático.

No epicentro desta abordagem: o som e o 
espaço - esta combinação com o intuito de 
acionar a vivência do espaço quer acústico, quer 
físico, nas diferentes tipologias expostas nas 
construções do lugar. Reformulando o espaço 
através de instalações (com ou sem som), em 
contexto específico, procura-se ativar os aspetos 
da identidade associados aos espaços. Para esta 
forma, o convívio entre os alunos e os professores, 
assim como com a equipa da Binaural Nodar - na 

primeira pessoa pelo coordenador Luís Costa, pela 
artista e diretora artística da Binaural Nodar até 
2017, Manuela Barile e pelas colaboradoras Nely 
Ferreira e Liliana Silva - é uma mais valia como 
experiência que genuinamente promove uma 
aproximação entre arte e vida. Desenvolvem-se 
relações de proximidade ao território rural - onde 
todos temos a ganhar; onde a forma de estar 
revela a essência da partilha e da entreajuda; onde 
se vê a procura da integração do espaço “não 
convencional” da obra em matéria de trabalho.

No entanto, não posso deixar de remeter toda esta 
experiencia pessoal, para a minha condição de 
professor, que, neste caso da residência orientada 
para o MCAC, passa muito pela forma como vejo 
os alunos com os seus projetos (desenvolvidos, 
geralmente, em sala de aula) a trabalharem as 
questões de adaptabilidade e a converterem as suas 
“certezas” em processo e, rapidamente, a terem de 
adaptar e, assim, descobrir universos nunca antes 
imaginados.

Por tudo o que acabo de dizer - e por tudo aquilo 
que ficou por dizer -, o sentimento é de gratidão 
pela partilha... e bem-haja a todos os envolvidos 
nesta viagem conjunta entre: professores, alunos e a 
Binaural Nodar (com seus demais elementos); neste 
ato de resistência que é continuar a perseguir a ideia 
de fazer a diferença e de continuar a produzir ações 
artísticas.

Paulo Bernardino Bastos, 24 de Janeiro de 2022
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gerações mais jovens um afastamento gradual de 
realidades territoriais e sociais não enquadráveis 
nos modelos da sociedade cosmopolita e urbana, 
o que implica dificuldades ao nível da capacidade 
de escuta e de análise, as quais merecem ser 
revertidas. Como tal, desde o começo das 
residências artísticas realizadas em cooperação com 
o MCAC/UA, a Binaural Nodar propôs mediar 
um contacto entre o corpo discente do mestrado 
e comunidades rurais da região de Viseu Dão 
Lafões, fazendo os/as alunos/as saírem da sua zona 
de conforto, uma que é forjada a partir de lugares 
e de temas aos quais estão habituados/as. Urge, 
portanto, trabalhar o não habitual, ouvir o outro 

diferente de nós, motivar a escuta de opiniões 
contrastantes, enfim, pensar a sociedade na sua 
multiplicidade e diversidade. Estes são reptos 
que julgamos críticos para uma arte que se quer 
verdadeira e afastada de clichés mais ou menos 
simplistas.

Outra questão que tem sido central na 
intervenção da Binaural Nodar é a importância 
do som enquanto representação de lugares e 
comunidades e enquanto matéria relevante na 
criação artística contemporânea. Nesse sentido, 
tem-se proposto aos/às alunos/as do MCAC/
UA uma familiarização com conceitos, técnicas 
e tecnologias de captação sonora em contexto 
específico, com o objetivo central de motivar 

uma escuta atenta das infinitas possibilidades que 
qualquer lugar oferece, facilitando os processos 
de empatia referidos no parágrafo anterior. De 
alguma forma, a riqueza da paisagem sonora de 
um contexto como o rural constitui uma perfeita 
metáfora para o esforço necessário de atenção às 
matérias, energias, ideias e expressões mais subtis, 
discretas ou laterais, as quais merecem serem 
integradas no corpus sensorial passível de ser 
trabalhado em termos artísticos. 

Concluindo, cabe-nos agradecer à direção do 
Mestrado em Criação Artística Contemporânea da 
Universidade de Aveiro, especialmente ao núcleo 

que tem acompanhado as residências 
desde o primeiro ano, Prof. Paulo 
Bernardino, Profª. Graça Magalhães 
e Prof. Pedro Bessa, a oportunidade 
que concederam à Binaural Nodar de 

podermos desenvolver em conjunto este projeto 
com uma expressão temporal já relevante, um 
projeto que se vai adaptando, reconfigurando e 
inovando, mas que mantém sempre viva a ideia-
raiz: de fomentar um encontro de pessoas de carne 
e osso, independentemente da sua origem, idade 
e experiência, num contexto espácio-temporal 
que seja propício à abertura de espírito, à escuta 
atenta, à partilha de saberes e à aprendizagem 
recíproca.

Como dizemos nas nossas terras beirãs, um 
bem-haja e que venha mais uma década de 
cumplicidades.

Luís Costa, 20 de janeiro de 2022

URGE, PORTANTO, TRABALHAR O NÃO HABITUAL, OUVIR O OUTRO DIFERENTE DE NÓS, 
MOTIVAR A ESCUTA DE OPINIÕES CONTRASTANTES, ENFIM, PENSAR A SOCIEDADE NA 
SUA MULTIPLICIDADE E DIVERSIDADE. ESTES SÃO REPTOS QUE JULGAMOS CRÍTICOS 
PARA UMA ARTE QUE SE QUER VERDADEIRA E AFASTADA DE CLICHÉS MAIS OU MENOS 
SIMPLISTAS.

A ARTE DO ENCONTRO
LUÍS COSTA | COORDENADOR DA BINAURAL NODAR

Corria o ano de 2009 quando um acaso colocou 
em contacto a Binaural - Associação Cultural 
de Nodar (Binaural Nodar) e a direção do 
Mestrado em Criação Artística Contemporânea 
da Universidade de Aveiro (MCAC/UA). Um 
estudante do referido mestrado originário de São 
Pedro do Sul, Paulo Paiva, conhecia desde há 
alguns anos atrás o trabalho da Binaural Nodar, 
uma estrutura cultural da região de Viseu Dão 
Lafões, fundada em 2006, dedicada à promoção 
das artes sonoras e media em contexto rural, 
tendo o mesmo estudante sugerido que houvesse 
um contacto entre as duas instituições para que 
avaliassem uma possível cooperação no âmbito da 
realização de ateliês e palestras e até da coprodução 
de residências artísticas. Assim aconteceu e no 
primeiro encontro havido a empatia foi imediata, 
tendo sido desenhado um plano de trabalho 
conjunto que culminou na decisão de desenvolver 
a primeira residência artística na primavera de 
2011 e assim sucessivamente até 2021. Entre uma 
quinta-feira e um domingo de primavera, alunos/
as e professores/as rumam anualmente de Aveiro 
até uma localidade da região de Viseu Dão Lafões, 
onde a Binaural Nodar acolhe toda a logística da 
residência artística, e em três dias intensos são 
concebidos, finalizados ou adaptados trabalhos 
criativos, são desenvolvidos ateliês de som e 
procede-se à apresentação pública dos trabalhos 
dos/as alunos/as, quase sempre em lugares não 
convencionais.

Esta breve cronologia de um encontro frutífero 
incorpora uma multiplicidade de aspetos de 
reflexão e esses são os que interessa identificar, 
de forma a que esta experiência possa servir de 
inspiração para outras iniciativas de promoção 
de uma articulação estável entre o contexto 
universitário artístico e o contexto cultural 
profissional. Nos parágrafos seguintes procede-se 
à análise com algum detalhe da experiência de 
uma década de residências artísticas coproduzidas 
conjuntamente pela Binaural - Associação 
Cultural de Nodar e pelo Mestrado em Criação 

Artística Contemporânea da Universidade de 
Aveiro.

Em primeiro lugar, é legítimo afirmar que a 
coprodução de residências artísticas entre o 
MCAC/UA e a Binaural Nodar é um contexto em 
que se materializam objetivos complementares de 
ambas as instituições coprodutoras.

Para o mestrado de criação artística 
contemporânea, a possibilidade de convidar os/
as alunos/as por alguns dias para um contexto 
geográfico desconhecido e aí desenvolverem as 
suas criações, será um contraponto interessante 
ao desenvolvimento curricular do mestrado no 
campus da universidade. Outros lugares implicam 
outros olhares e outras escutas e portanto novas 
inspirações e novas ideias. Por outro lado, a 
presença simultânea de todo o corpo discente 
no mesmo contexto espácio-temporal, estimula 
o espírito de grupo e o sentido de colaboração 
entre os/as alunos, Finalmente, a necessidade 
de apresentação de obras artísticas em lugares 
improváveis (uma casa de habitação, um curral, 
num espaço público rural, etc.) obriga aos 
alunos/as a um exercício de adaptação e de 
flexibilidade, especialmente no contexto atual 
em que a possibilidade de um jovem artista 
apresentar obras numa galeria ou num museu 
é extremamente remota. Nesse sentido, toda a 
paisagem pode ser entendida como uma galeria 
ou um museu e esse exercício é, simultaneamente, 
libertador e contracorrente ao sistema de 
produção de reputação vigente no mundo da arte 
contemporânea.

Por sua vez, a Binaural Nodar abraçou a 
oportunidade de coproduzir residências artísticas 
com o MCAC/UA como uma forma adicional 
de dar corpo a uma filosofia de trabalho de 
acolhimento e de criação artística, assente em 
alguns objetivos relativamente simples mas 
dotados de relevância no contexto atual da 
arte contemporânea: Desde logo, sentimos nas 
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ARTE FEITA PRESENÇA VIVA
GRAÇA MAGALHÃES | PROFESSORA DO MCAC/UA

Esta experiência, de uma década, livre de 
constrangimentos, foi capaz de fornecer 
informação acerca dos territórios no modo 
com eles se ligam à paisagem, desígnio dos 
lugares habitados pelo homem. Apelando ao 
conceito polissémico de paisagem que refere, 
simultaneamente, a representação a partir da 
percepção do espaço – fortemente individualizada, 
de carácter iminentemente contemplativo - e o 
próprio território - com as suas características 
morfológicas e ambientais, naturais e dos seus 
artefactos, presentes e passados, onde a escolha 
diversificada dos meios técnicos deu lugar à 
concretização de trabalhos artísticos politicamente 
participativos na valorização ética das pessoas e 
dos territórios.

O papel privilegiado da arte (modernismo) como 
espaço de criação, condutora da percepção para a 
contemplação estética da natureza, torna-se espaço 
privilegiado de valorização do território. Cremos 
que a dimensão sensível assume hoje um nova 
dignidade científica. O ambiente não é apenas 
um problema de forças económicas e jurídicas de 
equilíbrio de um ecossistema, mas é também uma 
fonte de estímulos perceptivos para as populações 
que neles se encontram sediadas e para quem com 
elas se quer relacionar (definição da qualidade do 
lugar).

Mais importante do que ‘olhar’ para o território 
e a comunidade é ‘estar’ no território com a 
comunidade. Trata-se de uma acção conduzida 
pelo verbo estar para que o objecto artístico seja 
uma presença-viva, compatível com a importância 
atribuída ao lugar, num contínuo renovar do 
tempo do ser. O objecto que ocupa materialmente 

um lugar, renova continuamente a sua 
origem que, nesta experiência, emana do 
território. 
No decorrer das residências a percepção 
individual é circunstancialmente 
um fenómeno colectivo, discutido e 
sujeito à apreciação do grupo, onde os 

participantes  se reconhecem como espectadores 
e actores, dentro do espaço onde agem. O 
trabalho desenrola-se em conformidade com o 
encontro entre fenómenos naturais e humanos 
e a aproximação a múltiplos saberes técnicos e 
sensibilidades estéticas.  

Trata-se pois do reconhecimento de geografias 
‘indutivas’ e participadas e não da construção de 
uma lógica argumentativa pré-determinada. O 
trabalho encerra a experiência de percepcionar 
e agir, deduzido do território e transformado 
em obra. Procura-se que os modelos sejam os 
próprios fenómenos experienciados in loco; por 
vezes, percepções acidentais para chegar a um 
entendimento sensível. Aceitação do desconhecido 
como condição da experiência. Um sentido da 
perda referencial que encontra equilíbrio na 
obra que surge da confrontação com o lugar. 
Neste caso, a construção da obra incorpora o que 
perdura do passado e o que pode ser encontrado 
no futuro, fazendo dela a  imagem-viva do 
presente. À semelhança da prática de ritualização 
ancestral, inerente ao acto da criação, que se 
constituí como a passagem da natureza à cultura. 

Graça Magalhães, 15 de junho de 2020

Escrever sobre a Binaural  Nodar é também, 
correndo embora o risco de alguma redundância, 
dizer onde fica, o que faz, como funciona. A 
Binaural - Associação Cultural de Nodar existe 
desde 2004 na região intermunicipal de Viseu 
Dão Lafões. Associação muito prestigiada e 
premiada (internacionalmente por diversas vezes), 
desenvolve, com dimensão e meios aparentemente 
modestos, uma intensa actividade nas áreas da 
arte sonora, criação multimédia em contexto 
rural, documentação etnográfica audiovisual e 
educação sonora, entre outras. Um trabalho que, 
segundo a própria, se caracteriza pela vontade de 
colocar artistas em comunicação directa “com 
realidades / comunidades não abrangidas pelos 
radares públicos ou políticos”; um trabalho sobre 
a especificidade do território, ou melhor do 
contexto -- entendendo-se aqui por “contexto” 
uma realidade dinâmica (dialéctica?), abrangente, 
permanentemente instável de grupos sociais /
comunidade.

No longínquo ano de 2010/2011, tivemos pela 
primeira vez a sorte, no Mestrado em Criação 
Artística Contemporânea da Universidade de 
Aveiro, de participar numa residência artística 
em São Pedro do Sul - parque de campismo 
Retiro da Fraguinha, coorganizada pela Binaural 
Nodar. A residência decorreu num ambiente 
quase paradisíaco: vários dias de trabalho intenso, 

PEDRO BESSA | PROFESSOR DO MCAC/UA

O MURMÚRIO DAS ÁGUAS
E O CANTO DO CUCO

A questão que nos ocupa - 10 anos de residências 
artísticas do curso de Mestrado em Criação 
Artística Contemporânea da Universidade de 
Aveiro em parceria com a Binaural - Associação 
Cultural de Nodar - reflecte acerca da prática 
artística e do modo como esta pode ser declinada 
no território. 

ESTA EXPERIÊNCIA, DE UMA DÉCADA, LIVRE DE CONSTRANGIMENTOS, FOI CAPAZ 
DE FORNECER INFORMAÇÃO ACERCA DOS TERRITÓRIOS NO MODO COM ELES SE 
LIGAM À PAISAGEM, DESÍGNIO DOS LUGARES HABITADOS PELO HOMEM. APELANDO 
AO CONCEITO POLISSÉMICO DE PAISAGEM QUE REFERE, SIMULTANEAMENTE, 
A REPRESENTAÇÃO A PARTIR DA PERCEPÇÃO DO ESPAÇO – FORTEMENTE 
INDIVIDUALIZADA, DE CARÁCTER IMINENTEMENTE CONTEMPLATIVO – E O PRÓPRIO 
TERRITÓRIO – COM AS SUAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E AMBIENTAIS, 
NATURAIS E DOS SEUS ARTEFACTOS, PRESENTES E PASSADOS

A RESIDÊNCIA DECORREU NUM AMBIENTE QUASE PARADISÍACO: VÁRIOS DIAS DE 
TRABALHO INTENSO, RODEADOS PELO MURMÚRIO DAS ÁGUAS DE UMA RIBEIRA 
PRÓXIMA; FINS DE TARDE ACINZENTADOS E HÚMIDOS ONDE, DE QUANDO EM QUANDO, 
DO FUNDO DO BOSQUE O CANTO DO CUCO VINHA ATÉ NÓS

rodeados pelo murmúrio das águas de uma ribeira 
próxima; fins de tarde acinzentados e húmidos 
onde, de quando em quando, do fundo do 
bosque o canto do cuco vinha até nós. Alunos/
as e professores/as tiveram oportunidade de 
participar num workshop de captação e edição 
de som, com produção de diversas instalações 

sonoras, quer resultado directo de experiências 
realizadas durante a própria residência, quer de 
readaptação de projectos interactivos preexistentes, 
que evoluíram no confronto com a paisagem, 
os sons, o património do território envolvente. 
Uma residência artística e um resultado final que 
mereciam certamente melhores encómios e mais 
hábil panegirista.

De então para cá, a Binaural Nodar e o Mestrado 
em Criação Artística Contemporânea têm 
mantido um contacto ininterrupto e profícuo; 
houve residências todos os anos (a de 2020 
ligeiramente adiada para inícios de setembro, 
sob o efeito do COVID 19), alunos/as fizeram 
estágios, ocorreram coorientações em várias 
Dissertações ‘por projecto’. Para além da exposição 
final de projectos de experimentação e criação 
artística dos/as alunos/as de mestrado (trabalhos 
em parte produzidos e/ou concluídos durante a 
residência), que todos os anos decorre no Museu 
de Santa Joana, em Aveiro, a Binaural Nodar 
colaborou em eventos, e.g. na organização do 14.º 
Encontro Internacional de Arte  e Tecnologia,  
#14.ART : Arte e desenvolvimento humano,  em 
2015 --, promoveu palestras e workshops no 
DeCA.
Nada disto teria sido possível sem a presença 
constante do seu actual presidente e fundador, 
Luís Costa, a quem agradeço (em meu nome e 

no de todos os meus/minhas colegas, 
passados e presentes) todo o empenho, 
altruísmo, amizade, e paciência 
infinita.

Fazendo minhas as palavras da Binaural Nodar: 
Abaixo os laboratórios de artistas higiénicos /…as 
mentes brilhantes enredadas nos seus algoritmos. /
Saudemos a virtude das coisas necessárias.

Pedro Bessa, 20 de junho de 2020
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desenvolvidos durante esse período com colegas 
e docentes ainda hoje permanecem. Vejo, com 
muito agrado, acontecer o mesmo com os novos 
atores em novos contextos.

O desafio que é para os alunos, ainda inseguros 
dos seus processos e conhecimentos, adaptar 
o desenvolvimento dos seus projetos a um 
ambiente distante das comodidades da sala de 
aula, fomentado por uma relação direta com a 
comunidade local, a partir da sua materialidade 

visual e sonora, reforça a sua formação, 
metodologias e processos criativos.

Espero que esta frutuosa colaboração, 
resultado de um valioso trabalho 
conjunto de uma década apesar dos 

constrangimentos da atualidade, continue a 
alimentar a conceção de projetos artísticos e 
permita, tal como agora, a públicos futuros 
perceber a magnitude e qualidade do trabalho que 
tem vindo a ser realizado.”

Sérgio Eliseu, 04 de junho de 2020

Em 2011, o Parque da Fraguinha, São Pedro do 
Sul, acolhia um grupo de cerca de 20 alunos do 
Mestrado em Criação Artística Contemporânea da 
Universidade de Aveiro (MCAC/UA), para uma 
primeira residência artística co-organizada entre o 
curso e a Binaural - Associação Cultural de Nodar. 
Entre frio, neblina, humidade, mas também 
sol, julgo que o momento poderia ser descrito 
em conceitos chave, tais como, conhecimento 
e aprendizagem, relação, colaboração, diálogo 
e camaradagem, transferência, experimentação, 
apropriação e inscrição na paisagem. 
Recordo o momento, com apego, e sinto-me 
grata pela oportunidade. Ainda hoje 
me acompanham aprendizagens 
e memórias da comunhão desta 
experiência que uniu pessoas à/e na 
paisagem. 

#Pessoas
 Revisitar a pasta de arquivo das imagens que 
registei nesse contexto, permitiu-me recordar a 
pluralidade de intenções, de ação/ocupação do/
no território, e aceder novamente à atmosfera que 
aí se viveu, bem como às subsequentes dinâmicas 
interpessoais que emergiram no processo de 
criação simultânea entre colegas — alunos e/ou 
professores. Assume-se, claro, o impacto da pós- 
produção da memória que, a esta distância, amplia 
percepções, sensações e emoções, com o filtro da 
fragmentação, que a passagem do tempo promove. 
Não obstante, do que bem me recordo, destacam-
se as conversas e os sorrisos cúmplices, o debate de 
ideias sobre os conceitos, a discussão da ação sobre 
a forma, a experimentação estética e/ou técnica 
inerentes aos processos de criação. 

#Dinâmicas
À medida que os projetos iam emergindo, sentia-
se que a dinâmica de cooperação e interajuda 
crescia também. O comum era observar-se, entre 
pares, o debate de soluções de ordem técnica, mas 

também estética, do mesmo modo que se abria, 
naturalmente, uma disponibilidade em cada um 
para a partilha do trabalho com o grande grupo. 
No momento da sua apresentação final, criava- se 
então um espaço de discussão sobre as propostas, 
cujas opiniões gravitavam em torno dos seus 
conceitos, aspetos formais e, subsequente, impacto 
estético. 
A pluralidade conceptual, estética e plástica, 
decorrida desta residência testemunha e valida 
a diversidade da prática de instalação artística 
contemporânea que aí decorreu - de acordo 
com as imagens que constam neste relato - a 

SÉRGIO ELISEU | PROFESSOR DO MCAC/UA

A RURALIDADE E 
O CONTÁGIO DOS 
LAÇOS PERENES

O CONTATO MAIS PRÓXIMO COM OS PROCESSOS CRIATIVOS DE OUTROS ARTISTAS 
E O CONFRONTO COM SITUAÇÕES/CONDIÇÕES NOVAS, INERENTES À RURALIDADE 
MAIS PROFUNDA FORAM UM DESAFIO CONTAGIANTE INDUTOR DE UM DESPERTAR 
DA PRÓPRIA CRIATIVIDADE. MAIS ALÉM, OS LAÇOS DESENVOLVIDOS DURANTE ESSE 
PERÍODO COM COLEGAS E DOCENTES AINDA HOJE PERMANECEM. VEJO, COM MUITO 
AGRADO, ACONTECER O MESMO COM OS NOVOS ATORES EM NOVOS CONTEXTOS.

KÁTIA SÁ | ANTIGA PROFESSORA DO MCAC/UA

PAISAGENS, PESSOAS,  
DINÂMICAS, RASTOS

Participar como docente do Mestrado em 
Criação Artística Contemporânea em residências 
artísticas coorganizadas com o projeto Binaural 
Nodar tem-me permitido confirmar a relevância 
que tem, para alunos e professores, passar uma 
temporada criativa num formato intimista, de 
retiro. Para além de se promover a relação entre 
os participantes, é evidente o estímulo à produção 
artística que se obtém a partir da ruralidade, das 
suas vivências intrínsecas, cultura local, espaço e 
tempo.

Como ex-aluno do mesmo mestrado, posso 
também testemunhar a perspetiva que um aluno 
tem deste tipo de iniciativas. O contato mais 
próximo com os processos criativos de outros 
artistas e o confronto com situações/condições 
novas, inerentes à ruralidade mais profunda foram 
um desafio contagiante indutor de um despertar 
da própria criatividade. Mais além, os laços 

O ENSINO ARTÍSTICO É, POR EXCELÊNCIA, PRÁTICO. VIVE, NECESSARIAMENTE, DO 
CONTATO COM O OUTRO, DO FAZER TUTORADO DISCUTIDO, PRESENCIALMENTE, “MÃO 
NA MASSA” COM PARTILHA, INCENTIVO E DISCUSSÃO. 

transdisciplinaridade que move a investigação 
artística, o diálogo, a relação e a subsequente ação. 

#Rastos 
O ensino artístico é, por excelência, prático. Vive, 
necessariamente, do contato com o outro, do 
fazer tutorado discutido, presencialmente, “mão 
na massa” com partilha, incentivo e discussão. 
Reforça-se a importância do rasto que uma 
residência artística pode ter, ainda para mais 
num contexto de um segundo ciclo de estudos.  
Sublinha-se a importância de apostar e/ou replicar 
estratégias fora de portas que promovam o contato 
dos estudantes com outras realidades, o treino da 
empatia, perceção, e flexibilização do indivíduo 
perante a ação.  Perceber que o importante 
é cuidar do ensino artístico contemporâneo, 
promovendo oportunidades para contatos 
diversificados, presenciais, físicos, com diversos 
contextos geográficos e/ou emocionais, tendo em 
conta que a prática artística vive, em muito, da 
experiência da realidade - diversa, particular, local/
global. 

Kátia Sá, 22 de junho de 2020
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LILIANA SILVA | COLABORADORA DA BINAURAL NODAR

UMA PONTE ENTRE 
A UNIVERSIDADE E O 
TERRITÓRIO

POSSO AFIRMAR QUE A BINAURAL NODAR ACABOU POR CONSTITUIR UMA 
“PONTE” ENTRE TUDO AQUILO QUE FOI O MEU PERCURSO ACADÉMICO E O 
MEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ATÉ PESSOAL.

No ano de 2016 terminei na Universidade de 
Aveiro o Mestrado em Comunicação Multimédia 
no Ramo de Multimédia Interativo. Já em 2017, 
pouco tempo depois de defender a minha tese, 
tive a oportunidade de realizar um estágio na 
Binaural Nodar, uma associação cultural que 
por coincidência já se tinha cruzado comigo no 
ano de 2014, no contexto de uma conferência 
a que assisti quando terminava a licenciatura na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto (não imaginava nesse momento que, anos 

mais tarde, estaria a trabalhar nessa associação).
Posso afirmar que a Binaural Nodar acabou 
por constituir uma “ponte” entre tudo aquilo 
que foi o meu percurso académico e o meu 
desenvolvimento profissional e até pessoal.

Desde que iniciei esta atividade, já lá vão cinco 
anos, trabalhámos sempre da forma mais genuína 
possível, com valores de proximidade com as 
comunidades rurais e com outras entidades, 
independentemente do projeto, etnográfico ou 
artístico, a que nos propomos. Penso que estas são 
algumas das características que mais valorizam o 
trabalho da Binaural Nodar em zonas rurais do 
interior do país.

Recordo que o meu primeiro desafio enquanto 
colaboradora da Binaural Nodar, lançado pelo 
coordenador, o Dr. Luís Costa, foi prestar apoio à 

residência artística dos alunos do MCAC/UA, em 
abril de 2017. Foi sem dúvida um grande desafio, 
que me colocou pela primeira vez “do outro 
lado”. Ajudei em questões logísticas, no ateliê de 
captação e edição de som que todos os anos os 
alunos do MCAC/UA têm a oportunidade de 
fazer connosco, bem como nos projetos artísticos 
que estavam a desenvolver. Esta experiência foi 
extremamente enriquecedora do ponto de vista 
pessoal, sobretudo porque, pela primeira vez, 
estava a trabalhar com a UA, não enquanto aluna, 
mas enquanto colaboradora de uma instituição.

As residências artísticas coorganizadas pela 
MCAC/UA e pela Binaural Nodar constituem 
todos os anos um novo desafio. Não obstante 

o trabalho que é desenvolvido pelos alunos na 
UA, aqui existe um tempo, espaço e proximidade 
com a comunidade local, que permite aos alunos 
reforçar e analisar o seu processo criativo, de uma 
forma diferente da que lhes é proporcionada no 
dia-a-dia.

Em conclusão, tem sido um privilégio pessoal 
acompanhar as residências artísticas do MCAC/
UA com a Binaural Nodar, resultado de uma 
bonita história que se escreve há já dez anos 
e que é fruto de um trabalho persistente e de 
cumplicidade entre uma universidade e uma 
associação cultural, no qual primam o respeito 
recíproco, a liberdade criativa e a experiência local 
em contexto rural.

Liliana Silva, 22 de fevereiro de 2022

MANUELA BARILE | ANTIGA COLABORADORA DA BINAURAL NODAR

DA ITÁLIA MERIDIONAL 
PARA O PORTUGAL RURAL
Nasci e cresci num lugar onde as raízes culturais e 
antropológicas ainda se manifestam no quotidiano 
das comunidades: a Itália meridional da costa 
Adriática, enquadrada na região da Puglia. 
Curiosamente, em Português, o nome da minha 
região traduz-se por Apúlia, o mesmo topónimo 
de uma vila costeira portuguesa do concelho de 
Esposende.

Em maio de 2006 cheguei a Portugal, depois de 
anos de investigação e de prática artística nas áreas 
da performance vocal, particularmente em técnicas 
vocais estendidas, da performance multidisciplinar 
e da criação audiovisual. Tive a feliz coincidência 
de vir fazer um concerto a Lisboa, onde conheci a 
equipa da Binaural Nodar e assim pude constatar 
que era possível relacionar arte experimental e vida 
comum, feita de memórias pessoais, familiares e 
comunitárias. De alguma forma, o meu percurso 
estético em Itália vinculava-se precisamente a um 
questionamento do sentido de pertença, pelo que 
me senti imediatamente “em casa” com as trocas 
de opiniões que tive naquele contexto feliz.

Em julho de 2006 entrei oficialmente na 
Binaural Nodar e, nos anos seguintes, comecei 
a trabalhar sobre os diferentes significados de 
“raiz” (infância, casa, tradição, memória), um 
tema que inevitavelmente maturou dentro de 
mim, também pelo fato de que naquela época me 

CRIAR RAÍZES NÃO SIGNIFICA APROPRIAR-SE ARBITRARIAMENTE DE LUGARES, 
OUTROSSIM ESTABELECER RELAÇÕES HUMANAS SIGNIFICATIVAS COM AS PESSOAS 
LOCAIS, RESPEITANDO O SEU ESPAÇO DE ATUAÇÃO, O SEUS TEMPOS E RITMOS, AS 
SUAS TRADIÇÕES E OS SEUS RITUAIS. SIGNIFICA OUVIR E OBSERVAR EM SILÊNCIO, 
FOMENTANDO UM VERDADEIRO INTERESSE PELA CULTURA DO LUGAR.

encontrava num processo de enraizamento num 
novo país. Criar raízes não significa apropriar-se 
arbitrariamente de lugares, outrossim estabelecer 
relações humanas significativas com as pessoas 
locais, respeitando o seu espaço de atuação, os seus 
tempos e ritmos, as suas tradições e os seus rituais. 
Significa ouvir e observar em silêncio, fomentando 
um verdadeiro interesse pela cultura do lugar.

Em 2011 a Binaural Nodar iniciou uma 
parceria com o Mestrado em Criação Artística 
da Universidade de Aveiro (MCAC/UA) para o 
acolhimento de uma residência artística anual com 
alunos e professores e esse contexto foi, para mim, 
uma excelente oportunidade para acompanhar os 
conceitos e práticas artísticas que uma universidade 
portuguesa estava a propor aos seus estudantes, 
particularmente o fato de a técnica e a tecnologia 
não serem entendidas como um fim em si mesmo, 
outrossim como um instrumento para uma ação 
poética, construída na relação entre o artista e o 
seu contexto, seja ele psicológico, onírico ou social.

Neste ano de 2022, em que o meu caminho 
pessoal já não está ligado à Binaural Nodar, não 
posso deixar de agradecer a forma carinhosa como 
fui sempre tratada pela equipa do MCAC/UA, 
especialmente pelo Prof. Paulo Bernardino, pela 
Prof.ª Graça Magalhães e pelo Prof. Pedro Bessa, 
com os quais tive excelentes momentos de partilha, 

quer em relação ao meu trabalho artístico 
quer em relação às questões mais relevantes 
na arte contemporânea atual.  

Manuela Barile, 23 de fevereiro de 2022 



16 17 

ANA FERREIRA - ALUNA DO MCAC/UA

UMA EXPOSIÇÃO COM 
A COLABORAÇÃO DO 
CORPO DISCENTE

ATRAVÉS DE REGISTOS FOTOGRÁFICOS, SONOROS E AUDIOVISUAIS, FOI POSSÍVEL 
TRAZER AO ESPECTADOR RESULTADOS ARTÍSTICOS OUTRORA PERDIDOS NO TEMPO. 
NUMA SELEÇÃO QUE REFLETE TRABALHOS DE CARACTER EXPLORATIVO E EXPERIMENTAL, 
COM ABORDAGENS CONCEPTUAIS E FORMAIS.

Durante vários anos, foram visíveis os diferentes 
posicionamentos de diversos artistas, quando 

confrontados com a complexidade na saída da sua 
zona de conforto. Através de registos fotográficos, 
sonoros e audiovisuais, foi possível trazer ao 
espectador resultados artísticos outrora perdidos 
no tempo. Numa seleção que reflete trabalhos 
de caracter explorativo e experimental, com 
abordagens conceptuais e formais.

É como muita honra e carinho que, em conjunto, 
damos vida a esta exposição, e que celebramos este 
percurso de toda uma década, esta grande teia de 
fragmentos de experiência artística e cultural, que 
deixam a sua marca, e são relembrados de ano 
para ano. Nada é efémero, mas aos olhos do artista 
tudo pode ser revisitado, o artista que se deixa 
transformar pelo espaço em que se encontra.

Ana Ferreira, 24 de fevereiro de 2022

 

Esta exposição engloba trabalhos que tiveram a 
sua origem em residências artísticas, sendo estas o 
resultado de uma parceria formada em 
2011, até ao presente, entre o Mestrado 
em Criação Artística Contemporânea 
da Universidade de Aveiro e a 
Associação Cultural Binaural Nodar. 
A mostra, procura visar as advertências 
a que os diversos alunos tiveram de se adaptar, 
no âmbito da captação do ambiente rural, os seus 
residentes, e a exploração de uma ponte de ligação 
entre o mundo campestre e o urbano.

O percurso expositivo, realizado no Departamento 
de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, 
procura apresentar ao espectador os diferentes 
caminhos, dimensões, materiais, locais, direções e 
fenómenos que os artistas tiveram de encarar. Uma 
exposição que se apropria do título “Entre Tempos 
e Lugares”, usado assim para promover a ligação 
entre os diversos tempos e pequenas terras em 
que os trabalhos artísticos foram realizados, bem 
como os tempos que se misturam ao enaltecer as 
tradições rurais que serviram de inspiração para os 
mesmos.

OS ALUNOS DE DESIGN E 
ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES: 

 
Ana Ferreira

Beatriz Ferreira
Camille Foletto

Carla Varanda
Cássio Almeida

Inês Melo
Liliana Araújo

Margarida Carrusca
Melina Rodrigues 

OS ALUNOS DE LABORATÓRIO DE 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  ARTÍSTICA I:

Guilherme Farinha
Helena Gonçalves

Mariana Costa
Mariana Gavela

Mariana Gonçalves Mártires
Rachel Godoy
Lidia Labianca
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Ana Mendes
Ana Soares

Ana Vaz
André Lopes

António Pereira
Bárbara Andrez

Beatriz Lopes
Cátia Ramalho

Cláudia Melo
Daniela Pires
Dora Diogo
Joana Costa

João Francisco
Juliana Freitas

Lina Arias
Luís Carvalho

Maria Pimentel
Martinho Fernandes

Marx Costa
Patrícia Silva

Paulo Paiva
Paulo Pinto
Rute Mota
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#Canto do cuco
#Casa dos cantoneiros

#Choupos
#Espelho do meu ser

#Funambulismo
#Inscrições no musgo
#Maciço da Gralheira

#Nevoeiro
#Paisagens sonoras

#Retiro da Fraguinha
#Ribeiro

#São Pedro do Sul
#Sapatos brancos

#Silêncio
#Troncos-raízes
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Ana Rodrigues
António Canhão
Diana Silva
Hugo Leite
Inês Rocha
Joana Baptista
Joana Santos
José Netto
Juliana Mendes
Natália Mendes
Omar Hamido
Pedro Sá
Pedro Silva
Pedro Teixeira
Rodrigo Sousa
Rogério Guimarães
Sara Pinho
Tiago Costa 
Welligton Junior
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#Cabelos brancos
#Candal

#Cemitério
#Coelheira

#Esboçar o verde
#Maciço da Gralheira

#Moinho de água
#O sino da minha aldeia

#Ouvidos na paisagem
#Póvoa das Leiras

#Retiro da Fraguinha
#São Pedro do Sul

#Um quadrado na paisagem
#Um ribeiro-mundo

#Vozes da permanência 
#Xisto com granito 
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Ana Teixeira
Cecília Vilela

Dalila Fernandes
Dina Teixeira

Hugo Paquete
Joacélio Silva

Joana Marques
Liliana Morais

Liliane Ricardo
Luca Argel

Márcio Canto
Margarete Leitão

Maria Campos
Maria Nascimento

Miguel Santa
Orlando Francisco

Patrícia Silva
Rita Melo

Rita Romba
Sérgio Marques
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#A luz que ilumina a arte
#Aprender a escutar
#Gastronomia serrana
#Limões energéticos
#Maciço da Gralheira
#Macieira
#O divino em nós
#Projeção na parede antiga
#Salva Almas
#Santuário
#São Macário
#São Pedro do Sul
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Ana Lopes
Ana Teixeira 
Celso Guimarães
Daniela Molar
David Figueiredo
Eunice Artur
Hermano Noronha
Isabel Couto
Joana Jesus
José Pereira
Madina Ziganshina
Maria Cera
Maria Vieira
Mário Rocha
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#Bandeira de Portugal
#Esculturas de metal
#Garfos no musgo
#Instalação no núcleo museológico
#Microfones de contacto
#Rio Vouga
#Termas de São Pedro do Sul
#Termas metal bridge
#Termas romanas
#Um burocrata com alma de artista
#Vougascapes #1
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Ana Sousa
Bruna Dias

Deyse Pereira
Ilana Bonfim

Ivete Vales
Micaela Almeida 

Milton Sogabe
Moru Xu

Paulo Matos
Paulo Pinto

Ricardo Hernandez
Sara Ferreira

Sílvia Dias
Tânia Silva
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#Balneário D. Afonso Henriques
#Contorno humano em vidro
#Coração de sangue em fundo azul
#Espiral de arame na pedra antiga
#Gabinete de curiosidades
#Rio Vouga
#Termas de São Pedro do Sul
#Um hotel laboratório de artistas
#Um WC tornado galeria
#Vougascapes #2
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Albano Ribeiro
André Herrera

André Marques
António Rato
Argyro Manta

Catalina Linares
Edgard Oliva

Guilherme Portes
José Crúzio

Magda Rebello
Marta Veloso

Natália Echeverri
Otavio Sousa
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#Arte com manualidade
#Bacalhau à Luciana

#Barragem de Ribeiradio
#Casal de Sejães

#Esboçar a paisagem
#Escutar a margem do rio

#Oliveira de Frades
#Ponte submersa

#Rio Vouga
#Rosto em fundo de musgo

#Um espigueiro-galeria
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Andrêza Alves
Bruno Barbosa

Carmen Bellido
Cristianne Sá

Dalila Maganinho
Eunice Artur
Flávia Costa

Guilherme Portes
Liliana Garcia
Maria Martins

Maria Perez
Mário Pereira

Pedro Neto
Ricardo Holanda

Sara Pinho
Susana Vasconcelos

Ana Rebelo
Suse Duarte
Tatiana Dias

Tiago Restivo
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#Gravar o metal que vibra
#Ouvir a água que borbulha
#Rio Vouga
#Sapatos agarrados por fios
#Seguir as fendas com pedras
#Termas de São Pedro do Sul
#Traços de carvão no canto anónimo
#Turismo
#Uma linha de arte à beira-rio 
#Vougascapes #3 
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André Borges
Bárbara Silva
Isa Farias
Ivo Prata
João Almeida
Ludmila Queirós
Luiz Prado
Mariana Santos
Marlene Ribeiro
Marta Sargento
Olivia Almeida
Pedro Costa 
Raquel Balsa
Sara Moreira
Yara Hinestroza
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#Arte suspendida
#O som que nos envolve

#Rasgo cromático
#São Félix

#São Pedro do Sul
#Sentir feminino

#Tecer a velha árvore
#Um caseiro segura a casa dos patrões

#Uma escola laboratório
#Vacaria resistente

#Variações infinitesimais
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Ana Costa 
Ariadne Ferreira 
Catarina Grangeia 
Cinara Barros 
Cláudia Mariza Brandão
Cristiane Pinheiro 
Deborah Mota 
Eric Silva
Guilherme Sitoli
Ivna Maia
Joana Correia
José Crúzio 
Ludnmila Queirós
Maria Ferreira
 Mário Afonso 
Mónica Garcia 
Olivia Almeida
Paulo Carvalho 
Rui Maranhao 
Sandra Saraiva 
Veronika Kleve 
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#Fraguinha
#Candal
#Microfone Parabólico
#Carqueja
#Maciço da Gralheira
#São Pedro do Sul
#Missa microfonada
#Equilíbrio de sal
#Canto polifónico
#Hidrofones
#Galeria de xisto
#Sanfona séria
#Rolo de escrita mental
#Balões brancos em fundo de pedra
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Ana Tomás 
André Ferreira 
António Rocha 
Deborah Mota 
Gil Moreira 
Gonçalo Rosete 
Guilherme Portes 
Ilcio Filho 
Isadora Cruz 
Isanilda Monteiro 
Izabelle Penha 
José Josino 
Josefina Florín 
Juliett Nieto 
Karina Gaidulevic 
Leo Ventapane 
Mara Marques 
Márcia Cardoso 
Maria Nolasco 
Maria Rocha 
Marlene Oliveira 
Nuno Sousa 
Nuno Vinhas 
Paula Lima 
Rafael Ribeiro 
Sally Santiago 
Teresa Silva 
Tiago Margaça 
Viriato Menezes 
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#A gândara e a espera infinita
#Anjo de cacos
#Bric-à-brac de metal e memória
#Caderno sensível
#Caminho de escuta
#Capela mobilizada
#Cubo luminoso e sensível
#Lafões Cult Lab
#Lavar enquanto memória
#Ponte românica
#Realidade virtual
#Rua do Seixo
#Serra do Caramulo
#Vouzela
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