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O 4º Retiro Doutoral dos estudantes, professores e amigos 
do Doutoramento em Média-Arte Digital (DMAD) acontece 
em Lisboa, onde está localizada a sede da Universidade 
Aberta, uma das promotoras do curso. Lisboa é não só a 
capital do país, mas o maior centro produtor e difusor de 
Arte Contemporânea, funcionando ainda como grande 
montra para o resto do país. Exibir uma obra em Lisboa é 
ter acesso, mais facilmente, ao reconhecimento nacional e 
internacional. Nesse sentido, aproveitando o facto de ter-
mos um ponto de apoio importante, a sede da UAb, decidi-
mos levar o retiro para uma cidade criativa e vibrante, que 
nos instiga a todos a pensar não só na produção de arte-
factos, mas também na fruição de espaços e de exposições 
que a própria cidade oferece.

Assim sendo, a escolha de Lisboa para a realização do 
Retiro Doutoral decorreu naturalmente, dado que a 
plurivocidade e a multiculturalidade que coexistem na ci-
dade refletem o trabalho que fazemos no DMAD - um pro-
jeto inter-, multi- e transdisciplinar que conjuga a criação 
artística à tecnologia e à reflexão sobre o processo de 
criação dentro do âmbito académico.

O Retiro Doutoral, que representa um momento alto do 
primeiro ano do Doutoramento em Média-Arte Digital, 
em que estudantes, professores, convidados e público em 
geral partilham um espaço comum de fruição de ideias, 
análise de resultados e lançamento de desafios futuros, 
este ano vai estar integrado na programação do festival 
PARATISSIMA LISBOA, que contará com obras dos nossos 
estudantes, selecionadas como representantes do tra-
balho que é desenvolvido no âmbito do Doutoramento.

PARATISSIMA LISBOA é um projeto expositivo público, co-
laborativo, inclusivo e democrático de arte contemporânea 
no espaço urbano destinado à promoção dos artistas 
emergentes, promovido pela Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior e criado e organizado pelo EBANOCollective. 
O Festival irá começar no dia 20 de Julho e prolongar-se-á 
até dia 24 de Julho no território da Freguesia de Santa 
Maria Maior, entre Alfama, Castelo e Mouraria.

Adérito Fernandes 
Marcos, Diretor do 
Doutoramento em 
Média-Arte Digital, 
Universidade Aberta

MENSAGEM DA DIREÇÃO DO DOUTORAMENTO

Mirian Tavares, 
Subdiretora do 
Doutoramento em 
Média-Arte Digital, 
Universidade do 
Algarve
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O programa do Retiro é composto por diversas atividades 
de cariz misto, tanto académico como cultural ou lúdico, 
todas elas integradas na lógica do espaço que nos acolhe. 
Contamos com aulas presenciais, discussões em fórum e 
seminários temáticos, ações de intervenção artística, ex-
posição de artefactos de média-arte digital, apresentação, 
discussão e avaliação de projetos de tese, bem como com 
ações específicas, programadas para ocupar em plenitude 
a cidade que nos acolhe.

O programa só foi possível pelo inesgotável apoio provi-
denciado pela UAb e pela organização da PARATISSIMA 
LISBOA, pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que 
foram incansáveis no processo de produção desse evento, 
relevando ainda o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, 
que nos cedeu a sua sede, e o Museu da Água e o Palácio 
Belmonte, pela partilha e fruição dos seus espaços, per-
mitindo que o Retiro constitua um elemento fundamental 
da caminhada formativa dos estudantes do Doutoramento, 
bem como da sua inserção nos espaços como cidadãos ati-
vos e participantes. 

Pela Organização do 4º Retiro Doutoral

Este ano, o 4º Retiro do Doutoramento em Média-Arte 
Digital (DMAD) acontece em Lisboa, integrando-se na pro-
gramação da Paratissima, um projeto expositivo público, 
colaborativo, inclusivo e democrático de arte contem-
porânea no espaço urbano, destinado à promoção dos 
artistas emergentes. Essa feliz coincidência proporciona-
rá, seguramente, aos estudantes um mergulho saudável 
no universo efetivo das artes contemporâneas e da inter-
venção no espaço público. 

O DMAD congrega um grupo de estudantes e de docentes 
provenientes de áreas muito diversas e que comungam de 
um interesse convergente: o de transformar a tecnologia 
numa ferramenta de criação e de investigação, proporcio-
nando um encontro frutuoso entre as questões das Artes e 
das novas tecnologias e os novos modos de produção, de 
difusão e de fruição da arte, da cultura e do saber. 

Ao associar o projeto do DMAD à Paratissima, acredito 
que a experiência seja enriquecedora também no âmbito 
da formação para a cidadania, pois o Projeto, promovido 
pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e criado e 
organizado pelo EBANOCollective, tem a intenção de in-
tegrar na cidade artistas e público, num processo de co-
munhão criativa e experiencial. 

A Universidade do Algarve também se quer distinguir 
cada vez mais através do apoio a iniciativas como esta, 
inclusivas e criativas, que tornem o espaço das cidades 
num espaço de aprendizagem cultural e que utilizem to-
das as ferramentas humanas e tecnológicas em prol do 
conhecimento. 

MENSAGEM DO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE

António Manuel  
da Costa Guedes 
Branco, Reitor  
da Universidade  
do Algarve
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A presente edição do Retiro Doutoral afirma o projeto de 
inovação na oferta educativa e confirma o lema da Uni-
versidade Aberta “Ad Astra”, até às estrelas. A luz que encon-
tramos nas estrelas desenha o percurso para a inovação e a 
mudança. Nas estrelas encontramos a metáfora para o pens-
amento em rede e a matriz da virtualidade que carate riza a 
Universidade Aberta, uma universidade em rede, uma univer-
sidade para a inovação na sociedade digital. A expres são “ad 
astra” induz processos de abertura ao imaginário e ao sonho, 
os quais sustentam os contextos do conhecimento em rede 
e dos universos do pensamento no mundo contemporâneo.

MENSAGEM DO REITOR DA UNIVERSIDADE ABERTA

Paulo Maria Bastos da 
Silva Dias, Reitor da 
Universidade Aberta

EBANOCollective é um coletivo que realiza curadoria e inter-
venções artísticas site-specific no espaço público, resultan-
tes do diálogo entre prática artística e pesquisa etnográfica. 

Com base nessa metodologia EBANOCollective desenvolve 
projectos colaborativos de arte pública, com o objec tivo 
de incidir sobre questões locais de comunidades específi-
cas e sobre problemáticas sociais e urbanas mais amplas.

Foi com agrado e naturalidade que surgiu a parceria com o  
Doutoramento em Média-Arte Digital, no âmbito da Paratissi-
ma Lisboa, e desejamos que esta experiência possa traduzir-se 
numa colaboração eficaz e frutuosa para ambas as entidades.

MENSAGEM DE CHIARA PUSSETTI, PRESIDENTE DA EBANO 
COLLECTIVE E DA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL PARATISSIMA

Chiara Pussetti, 
Presidente da 
EBANO Collective  
e da organização do 
Festival Paratissima

O retiro doutoral que agora realizamos constitui a expressão da inovação e mu-
dança, não só na construção das aprendizagens, como também nas formas de 
criação das narrativas de pensamento e conhecimento nas artes e nas represen-
tações do imaginário, narrativas que fazem do presente o momento para a con-
strução do futuro.

Este é um programa doutoral que tem como objetivo desenhar o amanhã e, as-
sim, contribuir para a  construção do futuro, a inovação e a mudança nas práti-
cas de educação e de expressão nas artes digitais. Este é o nosso objetivo. Um 
objetivo que queremos afirmar na antecipação do futuro nas narrativas de in-
ovação nas artes digitais.

A quarta edição do Retiro Doutoral do Programa de Doutoramento em Media- 
-Arte Digital, adota o lema “até às estrelas” enquanto se integra na primeira 
edição do festival PARATISSIMA LISBOA, um evento de arte contemporânea de 
cariz democrático, de natureza eclética e que visa apro priar-se dos espaços, das 
gentes, dos monumentos, das coletividades, da história e cultural locais, em suma, 
do essencial daquilo que constitui os bairros da freguesia de Santa Maria Maior, 
transformando-os em percursos de fruição para as gentes locais mas, sobretu-
do, para os visitantes. Integrar as atividades do Retiro Doutoral na PARATISSIMA 
LISBOA acontece, pois, de forma natural, pela grande confluência de objetivos e 
proximidade da natureza de ambos eventos. Estes conjugam-se e completam-se.

Apresento, por último, o maior agradecimento à PARA TISSIMA LISBOA, à Junta de  
Freguesia de Santa Maria Maior, ao Centro Cultural Dr. Magalhães Lima e ao 
Palácio Belmonte, e demais entidades que se associaram ao evento, pela grande 
abertura e acolhimento às atividades pedagógicas e de interação do programa 
doutoral com as comunidades locais para a valorização dos cenários de criação 
de conhecimento e inovação nas indústrias culturais e do conhecimento.

O ano de 2016 ficará marcado pela realização no território 
de Santa Maria Maior de um evento singular no panorama 
cultural, difusor das demais formas de expressão artística e 
inovador no seu formato, potencializando as características 
únicas que a nossa freguesia detém. 

Promovido pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
e com um trajecto de exposição pública pelos bairros do 
centro histórico, a Paratissima Lisboa ocupará um lugar de 
destaque na manifestação da arte contemporânea, afirman-
do o carácter democrático e eclético que à arte se encontra 
inerente, contribuindo para o enriquecimento da actividade 
cultural da cidade de Lisboa. 

Inserida na estreia da Paratissima Lisboa em Santa Maria Maior  
decorrerá, no emblemático salão do Centro Cultural Dr. Maga-
lhães de Lima, a nova edição do Retiro Doutoral em Media- 
-Arte Digital promovido pela Universidade Aberta. Tratando-se 
de um acontecimento fulcral nesta vertente académica, so-
bressaindo a partilha de conhecimento e a experiência en-
tre os participantes, estamos certos de o Retiro Doutoral, 
com todo o seu reconhecimento, virá valorizar a oferta da 
Paratissima Lisboa e reforçar a importância da sua realização.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA  
DE SANTA MARIA MAIOR

Miguel Coelho, 
Presidente da Junta 
de Freguesia de 
Santa Maria Maior
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Conceção  
do Programa

Adérito Marcos, Mirian Tavares, Amílcar Martins,  
José Coelho, Elizabeth Carvalho, Ângela Saldanha, Pedro Veiga

Artenauta 
Conceito

ARTE + NAUTA (viagem) = Viajante através da Arte Viajante 
pela Arte: Arte-Viajante, Arte-Contador-Narrador, Arte-Animador, 
Arte-Educador, Arte-Curador, Arte-Pesquisador

Mestres de Cerimónias Amílcar Martins, Ângela Saldanha

Instalações Artísticas José Coelho, Elizabeth Carvalho, (Coord.), Pedro Veiga,  
Rudolfo Quintas, Doutorandos

Edição do Programa Adérito Marcos, Amílcar Martins, Ângela Saldanha, Gabriela Soares 
(Bloco Design), Rosália Cera

Imagem do 4º Retiro 
Doutoral:

Pedro Veiga, Gabriela Soares (Bloco Design), Teresa Alexandrino 
(iconografia Artenauta)

Facebook da 
comunidade doutoral:

https://www.facebook.com/groups/phdmad/

COMISSÃO ORGANIZADORA
 

Adérito Marcos Diretor do Doutoramento em Média-Arte Digital,  
Universidade Aberta, Portugal

Mirian Tavares Subdiretora do Doutoramento em Média-Arte Digital,  
Universidade do Algarve, Portugal

Amílcar Martins,  
José Coelho,  
Elizabeth Carvalho

Universidade Aberta, Portugal

Ângela Saldanha,  
Pedro Veiga, Rudolfo 
Quintas, Rosália Cera

Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Portugal

Vitor Barros Paratissima Lisboa, Portugal

Ricardo Dias Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

Mário Rocha Centro Cultural Dr. Magalhães Lima

Doutorando(a)s  
Média-Arte Digital:

Renata Barbosa, Hugo Canossa, Aldo Passarinho, Ana Soares, Élia 
Gemuce, Firmo Ferreira, João Antunes, Lia Crempe, Pedro Veiga, 
Pedro Correia, Sandra Santos, Teresa Coutinho, Luciana Oliveira, 
Acácio Carvalho, Rui Manzambi, Dorotea Bastos, João Branco, Selma 
Pereira, Carlos Amorim, Elisa Esteves, Eduardo Lima, Ana Marques, 
Hernando Urrutia, Albio Sales, Carla Mateus, Sofia Quintas, Francisco 
Guimarães, Joesér Silva, Rui Gaspar, Rui António, Miguel Ferreira, 
José Pinheiro, Pedro Curado, Isabel Carvalho, Tiago Cruz, Pedro 
Marques, Patrícia Rodrigues, Teresa Barradas, Noeli Santos, José 
Gomes, Cristina Gomes, Mário Dominguez, Isa Seppi, Rudolfo Quintas 

PROFESSORES E COLABORADORES DO DOUTORAMENTO  
EM MÉDIA-ARTE DIGITAL

Adérito Marcos Arte Digital e Computacional, Computação Gráfica, Universidade Aberta

Mirian Tavares Media Digital, Arte e Comunicação, Universidade do Algarve

Vítor Reia-Baptista Cinema e Literacia dos Medias, Universidade do Algarve

José Bidarra Jogos e Narrativas Digitais, Medias Educacionais, Universidade Aberta

Amílcar Martins Arte Educação, Intervenção Artística, Interculturalidade, Universidade Aberta

Mauro Figueiredo Realidade Virtual e Aumentada, Instalações, Universidade do Algarve

José Coelho Sensores e Atuadores, Instalações, Universidade Aberta

Elizabeth Carvalho Visualização de Informação, Programação Criativa, Universidade Aberta

Paulo O’Connor Shirley Computação Paralela, Instalações, Universidade Aberta

Vitor Cardoso Realidade Virtual e Ambientes Multiutilizador, Universidade Aberta

João Rodrigues Visão por Computador, Instalações, Universidade do Algarve

Bruno Silva Comunicação Audiovisual e Cibercultura, Universidade do Algarve

António Araújo Desenho; Matemática aplicada à Arte, Universidade Aberta

Pedro Cabral Santo Artes Visuais, Universidade do Algarve

Lúcia Amante Pedagogia da Educação Online, Universidade Aberta

Glória Bastos Literatura e Teatro, Universidade Aberta

Ãngela Saldanha Arte Educação, CIAC

Nelson Zagalo Narrativas Digitais e Jogos Sérios, Universidade do Minho

Gabriela Borges Arte e Comunicação, Universidade Federal Juiz de Fora, Brasil

Pilar Pérez Performance Académica, Universidade Autónoma de Madrid, Espanha

Fernando Faria Paulino Antropologia Visual, Instituto Universitário da Maia

Isabel Valverde Performance Intermodal, Centro de Investigação em Artes e Comunicação
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CONTINUAMOS A VIAGEM... AD ASTRA

A viagem iniciada há quatro anos continua este ano em 
Lisboa, terra de lendas, estórias e histórias que nos reme-
tem para um lugar de magia, deslumbramento e encanto, 
que vai para além de todos os astros.

No ano da Imaginação e da Possibilidade propomos um 
caminho pela UTOPIA, celebrando os 500 anos da publi-
cação do texto inspirador de Thomas More, com o mes-
mo nome (“Utopia”), com a promessa do encontro com a 
criatividade, a descoberta, a exploração e a criação de 
espaços onde os sonhos podem verdadeiramente ter um 
lugar na realidade. 

“Ad Astra” (Através da adversidade para as estrelas) é o mo-
te para a semana que se aproxima. 

Uma celebração das descobertas, das vitórias, das lutas, da 
persistência, da criatividade, da possibilidade, da arte, da 
vida... a comemoração dos caminhos que percorremos for-
talecidos pelos sonhos e pela matéria das estrelas que nos 
fazem acreditar para além do visível.

Neste 4.º Retiro pretendemos percorrer juntos, numa mesma 
utopia, os lugares do desejo de uma arte acessível a todos. 

Questionamos os territórios da arte, as suas tangências e 
conexões no evento de arte contemporânea Paratissima, 
do qual fazemos parte. 

No coração de um grande projeto e no coração de Lisboa 
respiramos a sensibilidade da vida e convivemos diaria-
mente com as possibilidades de futuro.

Iniciaremos a semana em casa, no Palácio Ceia (Univer-
sidade Aberta), e depois de fortalecidos, pela energia cria-
dora deste lugar, continuaremos a viagem com um dos 
elementos clássicos da possibilidade de vida: a ÁGUA, com 
uma visita aos seus acessos e percursos, numa história dife-
rente de Lisboa e das suas gentes.

ArteNauta Lisboa 

Ãngela Saldanha, 
CIAC 

Amílcar Martins,
Universidade Aberta
Artenauta, Mestre de 
Cerimónias 

Continuamos a viagem pelas possibilidades que o Arte-
nauta nos proporciona e reivindicamos novos percursos 
colaborativos, participativos e inclusivos com o projeto 

“Blind Sounds”, orientado pelo doutorando Rudolfo Quintas, 
que trabalhará toda a semana com cegos, nas possibili-
dades do sensível. 

Caminharemos pelos artefactos que nos impelem um no-
vo olhar e construiremos juntos, com os pés pela TERRA (2.º 
elemento), um lugar de questionamento das possibilidades. 

Viveremos nas relações transdisciplinares e conviveremos 
com percursos ancestrais, como é exemplo a aula-work-
shop “Trans Grid” a realizar pelo Pedro Veiga e Pedro 
Curado, outros dois doutorandos de Media-Arte Digital, 
que nos possibilitam a criação pela arte ge(ne)rativa.

Sempre insatisfeitos, como “Ulisses”, procuraremos, com e 
sem mapas/bússolas, o FOGO (3.º elemento) e tentaremos 
produzi-lo na relação com a comunidade, incitando novos 
lugares de ação na/ou utopia.

No final da semana, acreditamos na magia do AR (o 4.º ele-
mento) e nas infinitas hipóteses que ele nos apresenta. 
Esperamos estar mais leves, mas com a perseverança de 
Ulisses, e mais perto das estrelas.

Desta forma, estamos certos, que nesta semana o mote 
“Ad Astra” nos fará percorrer seguros os caminhos da utopia 
e que, nesta aparente contradição, os nossos sonhos e uto-
pias ultrapassarão as estrelas.

 Continuamos a viagem....

Amílcar Martins e Ângela Saldanha,  
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral
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CHEGAMOS A LISBOA, CAPITAL DA LÍNGUA PORTUGUESA 
E DA INTERCULTURALIDADE... INICIAMOS VIAGEM

Segunda-feira, 18 julho

SEGUNDA-FEIRA | 18 DE JULHO

09h30-10h30
Univ. Aberta, 
Palácio Ceia

Sessão de abertura e boas-vindas
- Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento, Univ. Aberta
- Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento, Univ. do Algarve
- Paulo Dias, Reitor da Univ. Aberta
- António Branco, Reitor da Univ. Do Algarve
- Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior*
- Direção da EBANOCollective*

Introdução ao Retiro: questões práticas e operacionais
- Amílcar Martins, Univ. Aberta, e Ângela Saldanha, CIAC,  

Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral
- José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coord. das Instalações,  

Univ. Aberta
- Rudolfo Quintas e Pedro Veiga, Organização das Instalações, 

Doutorandos de Média-Arte Digital

11h00-13h30
Univ. Aberta, 
Palácio Ceia

Momentum 01: Conferência Inaugural
Literatura e Globalização
Nuno Júdice, Director da revista «Colóquio-Letras da Fund. Calouste 
Gulbenkian com moderação de Paulo Dias, Reitor da Univ. Aberta

13h30-14h30
Univ. Aberta, 
Palácio Ceia

Exposição/Performance do Artenauta Olissiponense Ad Astra

14h30-16h00
Museu  
da Água

Ação-visita  – “ÁGUA”
Visita à Galeria Subterrânea do Loreto – Aqueduto das Águas Livres 
(Museu da Água) Guiada por Bárbara Bruno

17h30-18h30
Centro Cult. 
Mag. Lima

Cerimónia de tomada de posse da sede do retiro
- Mário Rocha, Centro Cultural Dr. Magalhães Lima
- Rudolfo Quintas e Pedro Veiga, Organização das Instalações, 
Doutorandos de Média-Arte Digital

19h00
Livre 

Jantar

21h00-24h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Prática-ação: montagem das instalações (I)
José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações,  
Universidade Aberta

Lisboa, a capital de Portugal, convida-nos à descoberta. 
Chegamos, e repartimos o olhar e a curiosidade, sempre 
em busca, renovada, percorrendo com o olhar as  suas 
ruas, praças, igrejas, monumentos, e sobretudo, as gen-
tes, locais e os muitos visitantes que de todo o mundo 
afluem para as sete colinas de Lisboa e seus arredores. 
Acolhe-nos, na sua austeridade, o Palácio Ceia, sede da 
Universidade Aberta, cujo lema “ad astra”, até aos as-
tros, adotamos como emblema do 4º retiro doutoral de 
média-arte digital.

O Palácio Ceia olha-nos, com os muitos olhos feitos 
janelas, que nos seguem na rua, como que a invitar-nos a 
entrar, num semblante carregado e zeloso de um passado 
feliz, mas expetante de um futuro incerto feito de restau-
rações adiadas. 

Entramos. E o olhar logo se espraia no átrio de entrada, na 
riqueza dos detalhes construtivos, da vivacidade de um 
espaço que apela ao convívio e à interação. Subimos ao 

Segunda-feira, 18 julho

*a confirmar
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Segunda-feira, 18 julho

primeiro andar, à sala de atos, subindo a escadaria rica em 
detalhes florais e evocações de cenas oitocentistas, época 
que viu nascer o Palácio.

“Edificado na 2ª metade do séc. XVIII, (1760/61), pe-
lo comerciante Rebelo de Andrade, manteve-se na sua 
família até 1805. Após esta data teve vários proprietári-
os, entre os quais os condes de Ceia e D. Vasco Sequeira 
Bramão, cujos nomes ficaram ligados ao palácio. De ar-
quitecto desconhecido, desenvolve-se em planta quad-
rangular e 3 pisos, consequência dos acrescentos de que 
foi objecto no séc. XIX, construção do 2º andar e da ala es-
te que o ligou ao edifício da Imprensa Nacional. A facha-
da principal caracterizada pela sobriedade de linhas, 
surge delimitada, lateralmente, por cunhais de cantaria 
e, no corpo central, por pilastras seccionadas, onde se 
evidencia o portal conjugado com a janela de sacada do 
andar nobre, aberta para uma varanda em ferro forjado 
trabalhado. Apresenta, ainda, janelas de gosto rococó e 
platibanda destacada. No interior merece destaque a es-
cadaria nobre, centralizada, setecentista e barroca, para 
além dos azulejos e estuques que ornamentam os vários 
salões. Classificado como Imóvel de Interesse Público, 
acolhe, desde a década de 80 do séc. XX, a Universidade 
Aberta, estabelecimento oficial de ensino superior dirigi-
do a adultos, que utiliza meios didácticos mediatizados.” 
in http://www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/
info/palacio-dos-condes-de-ceiapalacio-bramao-univer-
sidade-aberta

É no Palácio Ceia que damos início à nossa viagem.

Nasceu em 1949, em Mexilhoeira Grande. Formou-se em Filologia Românica 
pela Faculdade de Letras de Lisboa. Foi Professor Associado da Universidade 
Nova de Lisboa até fim de 2015, em que se reformou. Exerceu as funções de 
Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal e Director do Instituto Camões, 
em Paris, entre fim de 1997 e início de 2004. Dirigiu a revista “Tabacaria” da 
Casa Fernando Pessoa até ao número 8, publicado em 1999. Desde 2009 
é Director da revista «Colóquio-Letras da Fundação Calouste Gulbenkian.  
É poeta, ficcionista e ensaísta, tendo actualmente a sua obra publicada 
nas Publicações Dom Quixote.  Publicou o primeiro livro de poesia em 1972. 
Está representado em numerosas antologias e está traduzido em diversas 
línguas. Entre outros, recebeu em 2013 o Prémio Rainha Sofia de Poesia 
Ibero-americana.

RESUMO

As últimas décadas, do fim do século XX ao século XXI, a partir da revolução 
informática e da internet, recolocaram a questão da «world literature» criada 
por Goethe no 1º Romantismo. Que formas assume esta nova concepção de 
lite ratura a partir da ideia de uma Livraria Universal? Como redefinir o con-
ceito de Literatura? São questões essenciais que esta nova realidade coloca.

NUNO JÚDICE

Segunda-feira, 18 julho

Momentum 1: Conferência Inaugural: 
LITERATURA E GLOBALIZAÇÃO

Nuno Júdice, Director da revista “Colóquio-Letras da Fundação Calouste 
Gulbenkian”, com moderação de Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento, 
Universidade do Algarve
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14h30 - Entrada pela Rua da Escola Politécnica (em frente do palácio Ceia, 
Universidade Aberta)

16h00 - Saída pelo Reservatório da Mãe de Água das Amoreiras (Museu da Mãe 
de Água, Amoreiras)

A água transportada pelo Aqueduto das Águas Livres, ao chegar a Lisboa, era 
conduzida a cerca de 30 chafarizes, através de uma rede emissária constituí-
da por 5 galerias, maioritariamente subterrâneas, com cerca de 12 Km de ex-
tensão: Campo Santana, Necessidades, Loreto, Esperança e Rato.

Destaca-se a galeria do Loreto, construída em 1746 para assegurar o forneci-
mento de água a chafarizes e alguns estabelecimentos públicos, onde o visi-
tante pode disfrutar de um passeio subterrâneo entre a Rua das Amoreiras e o 
Miradouro de São Pedro de Alcântara, com passagem no Chafariz do Rato, na 
Rua da Escola Politécnica, no reservatório da Patriarcal e na Rua do Século.

Bárbara Bruno

Técnica superior da EPAL, Licenciada em História e Mestre 
em Estudos do Património pela Universidade Aberta.

Autora de duas publicações, editadas pela EPAL, intitula-
das “As Galerias Subterrâneas e Chafarizes abastecidos 
pelo Aqueduto das Águas Livres” (2012) e “Barbadinhos: 
Do Vapor a Museu” (2014). Autora de artigos incluídos em 
publicações científicas como “O Cálice de Água” para o 
catálogo da Exposição “A Água no Azulejo Português do 
Século XVIII”.

Momentum 1 (TEMA-ÁGUA)
VISITA À GALERIA SUBTERRÂNEA DO LORETO - AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES

guiada por Bárbara Bruno, Técnica superior da EPAL, Mestre em Estudos do 
Património pela Universidade Aberta 

Segunda-feira, 18 julho Segunda-feira, 18 julho

MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS

Instalação ARBOR 
– Vila Nova de 
Cerveira 2015

Os doutorandos DMAD, no contexto do desenvolvimento das suas teses de 
doutoramento, desenvolveram vários trabalhos de índole tecnológico / artísti-
co. Estes trabalhos encontram-se em diversas fases de desenvolvimento, as-
sumindo a forma de artefactos digitais / instalações artísticas tecnológicas.  
A mostra de instalações visa ter um carácter experimental e exploratório.  
A mostra de artefactos irá ficar patente no Centro Cultural Magalhães Lima, 
durante o Retiro Doutoral e integrando o festival Paratíssima 2016, em Lisboa.

A inauguração das instalações será realizada na quarta-feira dia 20 de Julho, 
durante toda a tarde, na qual os autores terão a oportunidade de apresentar 
em pormenor as suas instalações, e o público de as usufruir, tendo a oportuni-
dade de interpelar os próprios artistas. 

Os artefactos experimentais ficarão disponíveis para o público em geral, du-
rante os quatro dias que decorre o Paratíssima num período de visitas alarga-
do entre as 18 e 24 horas.
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PARATISSIMA

PARATISSIMA nasce em Turim em 2004, num movimen-
to de ruptura com a musealização e elitização da arte 
contemporânea, propondo uma exposição coletiva des-
tinada à apresentação de artistas, criativos, fotógrafos, 
ilustradores, designers e estilistas emergentes que ain-
da não entraram no circuito oficial da arte e dos artistas 
afirmados, e que desejam experimentar um contexto 
dinâmico de grande visibilidade e se relacionar com uma 
ampla audiência. Ao mesmo tempo desenvolve a capaci-
tação e a promoção destes artistas atra vés da criação de 
redes, da circulação internacional de obras, da galeria 
online PARAMARKET, e da organização de workshops e 
formação especializada destinada aos agentes culturais 
e às indústrias criativas. Com uma média de 500 artistas 
e 100.000 visitantes anualmente, Paratissima tornou-se 
o evento de arte contemporânea mais visitado em Itália.  
In http://www.paratissima.pt/

Segunda-feira, 18 julho Terça-feira, 19 julho

TERÇA-FEIRA | 19 DE JULHO 

11h00-13h30
Centro Cult. 
Mag. Lima 

Prática-ação: montagem das instalações (II)
José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, 
Universidade Aberta

13h30-14h30
Livre

Almoço

14h30-19h00
Lisboa
Ad Astra
 

Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (I)
“TERRA”
Amílcar Martins e Ângela Saldanha, Universidade Aberta, Mestres 
de Cerimónias do Retiro Doutoral

20h00
Livre

Jantar

21h00-24h00
Centro Cult. 
Mag. Lima
 

Prática-ação: montagem das instalações (III)
José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, 
Universidade Aberta

AO ENCONTRO DO OUTRO... A VIAGEM CONTINUA

O artista digital imerge num processo de intensa reflexão, 
enquanto no ciclo de criação, que resulta do amadure-
cimento gradual da sua visão inicial, da experimentação 
prática com as tecnologias e os materiais e da construção 
efetiva enquanto materialização de protótipos de e do 
próprio artefacto, que refina continuamente, enquanto 
amadurece o seu significado e forma.

O artefacto materializa um processo de ação-reflexão- 
-criação que induz à intervenção artística e cultural, nu-
ma procura de questionamento de si, do outro,  do meio e 
do mundo, da existência e das várias razões que ao mes-
mo tempo inquietam e fascinam, e fazem a Humanidade 
avançar. O artefacto invoca um processo em constante mu-
dança e evolução, experimental mesmo quando terminado. 

Estamos no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, no cora-
ção de Lisboa.
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HIS TÓRIA DO CENTRO CULTUR AL

O Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, situado no coração de Alfama, remon-
ta ao séc. XIII, com a fundação da Capela do Salvador da Mata e a construção 
de umas pequenas casas, que se constitui como Mosteiro, no séc. XIV. Várias 
foram as alterações arquitectónicas ao longo dos séculos e a igreja sofre 
vários danos com o terramoto de 1755 e no séc.XIX  dá-se a expropriação do 
convento pela Fazenda Nacional e D. Luís I cede o espaço para a Associação 
Protetora dos Meninos Pobres e da Associação Protetora de Escolas e Asilos 
para Rapazes Pobres das dominicanas. Em 1911, por decreto governamen-
tal, o edifício é cedido para a instalação das escolas do Centro Republicano 
Alexandre Braga, da Academia da Instrução Popular da Direção do Patronato 
da Infância e de um posto sanitário. Dois anos mais tarde instala-se também no 
edifício o Centro Escolar Magalhães Lima.Depois da Revolução dos Cravos a 
população ocupa o espaço tornando-o um lugar recreativo dedicado à criança, 
função que ainda hoje exerce.

Terça-feira, 19 julho Terça-feira, 19 julho

INTERVENÇÃO-AÇÃO:  
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (I) TERRA

Amílcar Martins e Ângela Saldanha

Existem cheiros, paladares e imagens que têm mais poesia e mais magia do 
que qualquer banquete dos deuses. 

Tudo o que é quotidiano, ordinário, habitual, banal e comum suporta-nos de 
uma forma tão preciosa que nos faz sentir em casa, que nos torna seguros nos 
vários momentos da nossa vida e faz-nos acreditar no amanhã.

Nas viagens é-nos pedida a saída do lugar de conforto que sustenta a nossa 
segurança para um outro desconhecido onde a surpresa é vista num misto de 
excitação e “frio na espinha”.

A nossa alma aventureira faz-nos querer iniciar esse caminho e colocar à pro-
va os nossos sentidos. 

Será que, no intangível, transgrediremos as fronteiras dos nossos mapas?

Espaços sem fronteiras, sem donos, que permitem o movimento despreocupa-
do, o sentimento de pertença e de ocupação.

É necessário este espaço de deriva e deambulação por todos os lugares habit-
ados, todos os caminhos suspensos de histórias contadas sem/com palavras, 
gestos ou imagens.

Às vezes basta ficar com os pés na TERRA.
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Terça-feira, 19 julho Terça-feira, 19 julho

NA PARATISSIMA... AVANÇAMOS NA VIAGEM….

QUARTA-FEIRA | 20 DE JULHO

11h00-13h30
Centro Cult. 
Mag. Lima

Aula-Workshop: workshop: D3.js
“Uma API em javascript para Visualização de Informação”
Elizabeth Carvalho, Universidade Aberta

13h30-14h30
Livre

Almoço

14h30-19h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Inauguração da Mostra de Instalações Experimentais dos Estudantes 
do Doutoramento em Média-Arte Digital 

- José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, 
Universidade Aberta

- Amílcar Martins e Ângela Saldanha, Universidade Aberta, 
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

20h00-21h00
Livre

Jantar

21h00-24h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Aula-Workshop: “TRANS-GRID”
Pedro Alves da Veiga e Pedro Curado, Doutorandos  
de Média-Arte Digital

WORKSHOP D3.JS

Elizabeth Simão Carvalho

O D3.js é uma biblioteca em JavaScript de código aberto para manipulação de 
documentos com base nos dados (D3 == Data Driven Document). É utilizável 
com os padrões da web: HTML, CSS e SVG e utiliza uma aproximação orientada 
aos dados na utilização do DOM (Document Oriented Object). Ele permite criar 
visualizações de dados expressivas e versáteis, passível de correr em qualquer 
browser.

Esta workshop visa introduzir os componentes básicos subjacentes ao D3.js, 
permitindo uma visão global de suas potencialidades e facilidade de utili-
zação. É uma workshop prática, em que o formando terá a oportunidade de 
construir passo-a-passo mais de uma visualização, fazendo aplicação direta 
do que vai aprendendo.

Para participar, além de computador pessoal, deverá ter instalado preferencial-
mente um editor de páginas em html (por exemplo o Sublime Text, acessível em 
https://www.sublimetext.com/) e baixar a biblioteca D3.js (acessível em https://
d3js.org/). É desejável ter algum conhecimento de programação e nomeada-
mente, de JavaScript e html.
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Quarta-feira, 20 julho Quarta-feira, 20 julho

“AD ASTRA”

José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, Univ. Aberta

As instalações e artefactos artísticos de cariz experimental desenvolvidos pelos 
doutorandos são apresentados ao público integrados na forma de exposição 
colectiva subordinado ao tema do Retiro Doutoral. Tendo como base da ex-
pressão latina “ad astra” que traduzido para português é “até às estrelas” ou “o 
céu é o limite”, o tema desafia os autores a ultrapassar as suas próprias limi-
tações e barreiras criativas.

Título: Pixel^2
Autores: Acácio Carvalho; Selma Pereira 
Racional: Pixel 2 é uma instalação com base nas imagens matriciais e nas 
minúsculas formas quadrangulares que as compõem. Estas formas são a ori-
gem da imagem digital (bitmap), ao mesmo tempo que nos remetem para as 
obras pictóricas do impressionismo e do neoplasticismo. 

Título: Destruição ou reconfiguração da paisagem?
Autores: Albio Sales 
Racional: É um um vídeo interativo off line, que permite interferência através 
do mouse (rato) e tem como proposta trazer para o espaço expositivo a pais-
agem visual e sonora de um segmento da Costa do Atlântico Sul, que outrora 
abrigava uma larga faixa de praia e construções e que na atualidade se encon-
tra em processo de reconfiguração pela ação do mar. 

Título: despertaDOR 
Autores: Ana Marques (coletivo)
Racional: despertaDOR - instalação de video-arte tridimensional, num misto 
de tradicionalidade e média-arte digital que oculta e revela a realidade por 
trás de hábitos ancestrais usando a metáfora da grade colorida.
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Título: ARBOR II
Autores: Ana Marques; Rui Gaspar
Racional: Arbor é um artefacto de média-arte digital que combina arte e tecno-
logia através da escultura, computação e eletrónica. Da união entre estas três 
áreas e do gosto pela palavra escrita, pela literatura, nasceu a ARBOR uma in-
stalação que permite a escrita interativa de palavras, com uma marcante pre-
sença artística, que excede a mera operacionalidade física do acto de escrever 
no plano. Arbor nasce da conjugação de duas metáforas, intimamente ligadas 
à literatura: “Árvore das Letras”, escultura interactiva, que possibilita a con-
strução de múltiplas “Árvores das Palavras”, virtuais, que figuram num ecrã con-
tíguo e que, em tempo real, são compiladas para memória futura em arbor.pt

Título: Isto é um azulejo? Is this a tile? 
Autores: Elisa Antunes
Racional: “Isto é um Azulejo? Is this a Tile” é uma instalação concebida através 
de Realidade Aumentada utilizando materiais audiovisuais em arquivo, destina-
da ao público em geral, aos transeuntes da Rua da Escola Politécnica e turistas.
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Quarta-feira, 20 julho

Título: DANCE (and clash) YOURSELF
Autores: Hugo Canossa
Racional: “Pode o utilizador ser confrontado com a projeção da sua dança, ao 
mesmo tempo que é induzido na transformação do seu corpo num cibercorpo 
mais ou menos dançante?”

Título: ALCHIMIA (V3)
Autores: Pedro Veiga 
Racional: Uma transmutação misteriosa ou inexplicável, um processo aparen-
temente mágico de transformação, criação ou combinação. A metamorfose do 
“eu” nos “outros” e o reconhecimento do que de nós existe que deles provém (e 
vice-versa), ganha forma através de um jogo de expressões e da redescoberta 
do “espelho mágico/ecrã mágico”.
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Quarta-feira, 20 julho Quarta-feira, 20 julho

Título: Ommandala
Autores: Pedro Veiga 
Racional: O “OM”, som primordial e gerador do universo e da harmonia, é us-
ado literalmente como forma de  re-criação e controle de mandalas, geradas 
a partir de objectos do quotidiano, criando novos e provocadores significados, 
numa envolvência surreal, desconcertante. Reagindo ao som, cada mandala 
evolui de forma única, reactiva e inspiradora. 

Título: BLIND SOUNDS
Autores: Rudolfo Quintas
Racional: Blind Sounds é uma oficina de som interativo para pessoas cegas que 
recorre ao sistema sonoro interativo FBBS.v1 (Feedback Body Sound v1) que 
um sistema composto por tecnologia de captura de movimento 3D e síntese 
sonora por computador, desenvolvido inicialmente para a escultura Présence. 
Em Blind Sounds foi desenvolvida uma metodologia para auxiliar a interação 
de pessoas cegas em ambientes sonoros imersivos de expressão corporal com 
o objetivo de potenciador o desenvolvimento motor, cognitivo e preceptivo at-
ravés do estimulo à expressão corporal num ambiente que associa de forma 
simbiótica a audição à motricidade.

Título: A vida dos outros: uma instalação interativa
Autores: Rui António, Bruno Silva, João Rodrigues, Mirian Tavares
Racional: “A vida dos outros” é uma instalação audiovisual interativa que assen-
ta numa abordagem voyeurista, temática e conceptual, que questiona a ausên-
cia de transparência entre o produto acabado e o mecanismo que o gera. Este 
mecanismo, composto por dispositivos físicos e instruções lógico matemáticas 
permanece normalmente oculto. “A vida dos outros” procura apagar a linha 
separadora entre aparato visual externo e mecanismo tecnológico interno, 
tornando ambos visíveis e trazendo para a esfera pública, elementos privados.

Título: Prazerosa II
Autores: Rui Gaspar 
Racional: Como é do senso comum, por vezes basta uma experiência positiva 
no acto ler para que o bichinho da leitura nunca mais nos abandone. O que pre-
tendemos com o artefacto Prazerosa - cadeira de leitura interactiva, instigando 
a curiosidade dos mais novos ao seu usufruto, é que o momento constitua algo 
marcante na sua carreira de leitores ou como futuros leitores, através de uma 
experiência de leitura inigualável. Não através da alteração do suporte livro, 
mas sim proporcionando um ambiente imersivo de leitura muito especial e úni-
co, que maximize a interação entre o livro tradicional impresso e o seu leitor.
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Quarta-feira, 20 julho Quarta-feira, 20 julho

Título: O Homem da Gaita
Autores: Rui Gaspar, Ana Paula Quinta
Racional: Projecto que tem por base o desenvolvimento de um artefacto de 
média-arte digital, partindo da utilização de um dispositivo móvel – smart-
phone ou tablet – e da tecnologia de Realidade Aumentada (RA), que será 
utilizado pela mão de um contador de histórias, a par com o livro tradicional 
impresso. Pretende-se explorar a modulação do ambiente de leitura através 
da interatividade e virtualidade da RA, numa relação de mediação e envolvên-
cia com as crianças até aqui inalcançável no acto de contar um conto.

Título: Henrique Silva - Retrospectiva 1978 a 2010
Autores: Henrique Silva
Racional: Extratos de 25 videos-arte com duração de 9’’57’’, produzidos entre 
1978 e 2010

Título: Primavera
Autores: Pedro Correia
Racional: Em primavera, o espetador é investido de operador. Dá ânimo a um 
filme que resulta da subversão de um outro filme. O conteúdo é ressignificado. 

Título: Trabalhos de CCC
Autores: Bruno Silva
Selecção de trabalhos realizados pelos alunos da disciplina Ciberespaço, Co-
municação e Cultura.

Título: O Livro dos Mortos
Autores: Bruno Silva
Racional: Filme interactivo a ser exibido durante o módulo Ciberespaço, Co-
municação e Cultura no retiro. Quando lemos, utilizamos o nosso próprio 
tempo de leitura, podemos ler mais devagar ou mais depressa. Mas, quando 
ouvimos ler, dependemos de um tempo de leitura que não é nosso, ao qual te-
mos que nos adaptar. O mesmo acontece quando vemos um filme: o tempo de 
visionamento é imposto pelo ritmo da montagem, que pode ser mais dinâmico 
ou mais contemplativo. Em O livro dos mortos somos nós, espetadores, que es-
colhemos a duração de cada plano. O filme procura interagir com o espetador/
utilizador a dois níveis: através do controlo de certas ações das personagens 
e através do controlo do tempo da narrativa, possibilitando ao espetador/uti-
lizador o seu próprio ritmo de leitura.

Título: Eco-TechnoDress
Autores: Teresa Barradas
Racional: Protótipo de Moda “sustentável”, criado para integrar o concurso 
de Moda Tecnológica, promovido pela British Council, Associação Seletiva de 
Moda e CITEV, Setembro de 2015. Apresenta-se como vestido interativo, con-
fecionado com têxteis usados (t-shirts e jeans) e garrafas pet. Apela para a 
susten tabilidade através de Realidade Aumentada.
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Quarta-feira, 20 julho Quarta-feira, 20 julho

TRANS GRID.

Workshop de criação artística baseada em arte ge(ne)rativa aplicada às artes visuais, 
literatura e performance... e alguma computação

“No acto criador, o artista passa da intenção à realização, 
através de uma cadeia de reacções totalmente subjec-
tivas. A sua luta pela realização é uma série de esforços, 
sofrimentos, satisfações, recusas, decisões que também 
não podem e não devem ser totalmente conscientes, pelo 
menos no plano estético.”

Marcel Duchamp

Autoria: Pedro Alves da Veiga 
Formadores: Pedro Alves da Veiga e Pedro Curado
Público alvo: qualquer, acima de 16 anos, com boa mobilidade física e imaginação
Idioma: português

Mínimo de participantes: 6
Máximo de participantes: 15

Duração prevista: 2,5 horas

ARTE GERATIVA.

Arte gerativa é toda a arte que, no todo ou em parte, é criada através da uti-
lização de um sistema autónomo, ou seja, um sistema capaz de decidir quais 
as características da experiência estética produzida, sem intervenção humana.

Neste workshop iremos apresentar alguns destes sistemas autónomos, como 
se criam e qual o seu potencial. Apesar de serem sistemas cujo potencial é 
verdadeiramente explorado ao limite através da sua codificação informática, 
a verdade é que são uma ferramenta poderosa de criação, mesmo sem recur-
so à tecnologia, em campos tão variados como as artes visuais, a literatura ou 
a performance. E são todos estes aspectos, desde a programação informática 
em Processing, à criação de textos de inspiração surrealista e sua encenação, 
que esperamos demonstrar.
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PELA ALFAMA... 

QUINTA-FEIRA | 21 JULHO

11h00-13h30
Centro Cult. 
Mag. Lima

Aula-Workshop: Realidade Virtual e Aumentada
Mauro Figueiredo, Univ. Algarve e Vítor Cardoso, Univ. Aberta

13h30-14h30
Livre

Almoço

14h30-17h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Momentum 02:
Evolutionary Art: Beyond Interactive Evolution
Penousal Machado, Universidade de Coimbra

Re-materializações e fricção na era do smooth design
Filipe Pais, PhD em Medias Digitais, artista e curador 

17h30-18h30
Até ao Palácio

Ação de rua:  “A Melhor Maneira de Viajar é Sentir”  
Álvaro de Campos

18h30-20h00
Palácio 
Belmonte

Tertúlia: “Ser artista de média-arte digital:  
questões, problemas e abordagens.”

20h00
Livre

Jantar

21h00-24h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Poética da Descolonização
Carlos Castilho Pais, Universidade Aberta 

Quinta-feira, 21 julho Quinta-feira, 21 julho

AULA-WORKSHOP: “REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA”

Mauro Figueiredo, Universidade do Algarve
Vítor Cardoso, Universidade Aberta

Nesta sessão apresentam-se trabalhos desenvolvidos e abordagens visionárias, 
submetendo-os à análise conjunta.

“Virtual dancer”,  
Isa Seppi, 2015
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Momentum 2 

CONFERÊNCIA COM PENOUSAL MACHADO + FILIPE PAIS + TERTÚLIA

Título: Evolutionary Art: Beyond Interactive Evolution

Resumo: We provide an overview of the research done in the scope of 
Evolutionary Art during the course of the past two decades. We focus on one of 
the central challenges in the area, fitness assignment, analyzing the strengths 
and shortcomings of several techniques and their impact on the sense of au-
thorship. We propose the adoption of meta-level interactive art as a way of em-
powering the users, giving them the ability to express their artistic intentions 
through the design of a fitness function.

Quinta-feira, 21 julho Quinta-feira, 21 julho

Penousal Machado is a teacher at the University of Coim-
bra, the coordinator of the Cognitive and Media Systems 
group and the scientific director of the Computational 
Design and Visualization Lab. of the Centre for Informatics 
and Systems of the University of Coimbra. His research 
interests include Nature-Inspired Computation, Artificial 
Intelligence, Computational Creativity, Computational 
Art and Design. He is the author of more than 100 refere-
ed journal and conference papers in these areas, chair of 
several scientific events, and member of the Programme 
Committee of numerous conferences. He is also the recipi-
ent of scientific awards, including the prestigious EvoStar 
Award for Outstanding Contribution to Evolutionary 
Computation in Europe and the award for Excellence and 
Merit in Artificial Intelligence granted by the Portuguese 
Association for Artificial Intelligence. His work was fea-
tured in Wired magazine UK and included in the “Talk to 
me” exhibition of the Museum of Modern Art, NY (MoMA).

Título: Re-materializações e fricção na era do smooth design

Resumo: Uma lógica de imediatez transparente (immediacy) parece orientar 
as agendas de design interactivo contemporâneo. Neste paradigma as inter-
faces privilegiam experiências desprovidas de todo o tipo de fricçãoo capaz-
es de absorver a atenção do utilizador e uma aprendizagem rápida e fluída. 
Apesar desta tendência, um movimento de resistência a este paradigma de 
smooth remediation tem sido observado nas práticas de diferentes artistas, de-
signers críticos e techno-activistas. Através de re-materialização do digital e 
dos códigos, estes actores invertem a lógica de remediation, concentrando a 
nossa atenção nos efeitos sociopolíticos das nossas interfaces e não nos seus 
conteúdos. Esta apresentação terá como base de análise a exposição From bits 
to paper, curada por Filipe Pais no Le Shadok em Estrasburgo.

Filipe Pais PhD em medias digitais, artista e curador

Filipe é atualmente investigador no grupo Reflective 
Interaction EnsadLab (Laboratório da ENSAD – École 
Nationale Supérieure des Arts Decoratifs) em Paris e pro-
fessor no curso de design de interação e artes digitais na 
Universidade de Valenciennes. Filipe interessa-se pelos 
efeitos das tecnologias digitais na sociedade e no compor-
tamento humano, focando-se especialmente nas tensões 
entre online e offline, digital e físico. Após terminar a sua 
tese de doutoramento intitulada Experience and Meaning-
making Process in Interactive Arts – The influence of play 
and aesthetic distance in interactive art encounters, en-
tre a ENSAD, Paris e a FEUP (Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto), Filipe iniciou um pós-doutoraem-
to no contexto do projeto The Behavior of Things. Durante 
o seu doutoramento foi aluno dos mestrado SPEAP 
(Programa de Experimentação em Arte e Política) dirigido 
por Bruno Latour na Sciences Po em Paris.
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Sexta-feira, 22 julho

A VIAGEM CONTINUA...

SEXTA-FEIRA | 22 JULHO

11h00-13h30
Centro Cult. 
Mag. Lima

Aula-Workshop: “Narrativas e jogos digitais”
José Bidarra, Universidade Aberta

13h30-14h30
Livre

Almoço

14h30-16h30
Centro Cult. 
Mag. Lima

Cinema interativo: “Livro dos Mortos”
Bruno Silva, Universidade Algarve

16h30-17h00
Livre

Intervalo

17h00-19h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Mesa Redonda: DMAD Ad Astra
moderado por Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento, 
Universidade Aberta

20h00
Livre

Jantar

21h00-24h00
Centro Cult. 
Mag. Lima

Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (II)
“FOGO”

- Amílcar Martins e Ângela Saldanha,  Univ. Aberta, Mestres de 
Cerimónias do Retiro Doutoral

- Ricardo Gonçalves Dias, Jornalista, Escritor, Junta  
de Freguesia de Santa Maria Maior

Quinta-feira, 21 julho

BELMONTE E A S ARTES

O Palácio Belmonte, enquanto lar de um “colecionador de paisagens” com um 
amor especial pelas utopias, está aberto a um universo de aventuras e emoções, 
oferecendo uma experiência única da cultura e do mundo portugueses.

Escritores, pintores, escultores, artistas de variados média, criadores de filme e ví-
deo, músicos, médicos, economistas, urbanistas, sociólogos, todos convergem nes ta 
residência icónica, sobranceira à cidade antiga e ao Tejo, e desenvolvem projetos 
nu ma atmosfera de completa liberdade que alimenta “o mundo que é Belmonte”.

POÉTICA DA DESCOLONIZAÇÃO

A poesia respondeu sempre ao seu mundo. Na sua forma-sentido. No seu lir-
ismo. Protestou e acusou. A indiferença perante o sofrimento não é o seu tim-
bre. Ninguém sabe para que serve. Ninguém lhe solicita a mudança da práxis 
política ou a alteração da práxis social. Todavia, também ninguém se atreve a 
medir o seu impacto na consciência do leitor.

Estará na forma do poema que hoje se escreve a culpa da falta de leitores da 
poesia. Abandonou-se a rima. Abandonou-se a medida do verso. O verso livre 
constituiu-se numa espécie de esperanto da poesia.

Na questão da forma, a pluralidade da escrita do verso pode responder à he-
gemonia do verso livre. Não lhe responde só por si o soneto, o terceto ou a 
quadra. A forma na poesia é a sua história. Nesta história se inclui também o 
verso livre. Contra o hegemónico, o plural.

O colonialismo não findou com a independência das colónias europeias. A des-
colonização é hoje um imperativo interno. Nas formas do poema. No desejo de 
um novo mundo. No dizer de um sujeito que por aqui passou e se não furtou ao 
impulso de escrever a sua passagem pelo mundo.

Carlos Castilho Pais, Univ. Aberta
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Sexta-feira, 22 julhoSexta-feira, 22 julho

AULA-WORKSHOP: NARRATIVAS E JOGOS DIGITAIS 

José Bidarra, Universidade Aberta 

Esta sessão faz uma abordagem ilustrada das narrativas e jogos digitais, sub-
linhando alguns temas atuais: primeiro as narrativas digitais, que incluem os 
media interativos e sociais, em segundo lugar, os jogos eletrónicos como recur-
sos educativos relevantes nos dias de hoje. É feita uma aproximação à criação 
e produção de recursos interativos.

CINEMA INTERATIVO: “LIVRO DOS MORTOS”

Bruno Silva, Universidade do Algarve

Quando lemos, utilizamos o nosso próprio tempo de leitura, podemos ler mais 
devagar ou mais depressa. Mas, quando ouvimos ler, dependemos de um tem-
po de leitura que não é nosso, ao qual temos que nos adaptar. O mesmo acon-
tece quando vemos um filme: o tempo de visionamento é imposto pelo ritmo 
da montagem, que pode ser mais dinâmico ou mais contemplativo. Em O livro 
dos mortos somos nós, espetadores, que escolhemos a duração de cada plano. 
O filme procura interagir com o espetador/utilizador a dois níveis: através do 
controlo de certas ações das personagens e através do controlo do tempo da 
narrativa, possibilitando ao espetador/utilizador o seu próprio ritmo de leitura.
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INTERVENÇÃO-AÇÃO:  
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (II) FOGO

Como se ateia o teu fogo?

Sim, como se alimenta aquilo que em ti te faz ser tocha?

Nesta intervenção-ação, com a ajuda do escritor Ricardo Gonçalves Dias e de 
tudo aquilo que nos inspira vamos incendiar o lugar.

Pensaremos a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na Arte Contem-
porânea, as nossas raízes, as raízes do lugar que ocupamos hoje e os espaços 
que nos inspiram e tornam chama.

Os pés saltitam na terra quente...

fotografia  
de Luís Prado

E NO SEXTO E ÚLTIMO DIA... AS PROVAS PÚBLICAS E O ENCERRAMENTO

SÁBADO | 23 JULHO

11h00-11h45
C. C. Mag. Lima

Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação (I)

11h45-12h00
Livre

Intervalo

12h00-12h45
C. C. Mag. Lima

Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação (II)

13h00-14h30
Livre

Almoço

14h30-15h45
C. C. Mag. Lima

Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação (III)

15h45-16h00
Livre

Intervalo

16h00-18h00
C. C. Mag. Lima

Momentum “Ad Astra”
PERFORMANCE “BLIND SOUNDS”

Mesa Redonda
- Rudolfo Quintas (moderador), Doutorando de Média-Arte Digital
- Vítor Graça, Presidente da APEC
- Cláudia Correia, Psicóloga
- Amílcar Martins, Univ. Aberta
- Inês Vicente, NEA.I2ADS - FBAUP
- Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento, Univ. do Algarve

19h00-23h00
Livre

Jantar de Encerramento do Retiro Doutoral: “AR”

PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE INVESTIGAÇÃO

(Local: Centro Cultural Dr. Magalhães Lima)

PACI-01: 11h00-11h45
Tema: Práticas contemporâneas de videoarte e vídeo-instalação: arte digital 
ou linguagem de fronteira?
Proponente: José Albio Moreira de Sales
Orientador: Bruno Mendes da Silva
Arguentes: Ângela Saldanha, Mirian Tavares 

Sábado, 23 julhoSexta-feira, 22 julho
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PACI-02: 12h00-12h45
Tema: Conteúdos vídeo e(m) ambientes imersivos
Proponente: Hugo Miguel Carvalho Madeira Canossa
Orientador: José Pedro Coelho
Arguentes: Ângela Saldanha, José Bidarra 

PACI-03: 14h30-15h45
Tema: O que fazer com os média? Entre as estratégias subversivas e as tec-
nopoéticas contemporâneas
Proponente: Pedro Luís Lopes Pais Correia
Orientador: Bruno Mendes da Silva
Arguentes: Filipe Pais, Amílcar Martins

A prova de avaliação de capacidade de investigação (PACI) está pensada não 
para avaliar definitivamente os elementos apresentados mas para permitir um 
espaço aberto de crítica construtiva e de geração de propostas de melhoria 
que levem o estudante a refletir e, eventualmente, a afinar o seu plano de in-
vestigação para a tese de doutoramento, que se aguarda venha a iniciar em 
outubro próximo. Nesta prova os estudantes apresentam uma proposta de pla-
no de tese e ainda um estudo do estado da arte preliminar.

BLIND SOUNDS 

#2 Workshop de Som Interativo para Cegos

Blind Sounds é um projeto que pretende investigar questões relacionadas ao 
som interativo recorrendo a tecnologia de captura de movimento 3D e ao som 
digital para pessoas cegas.

Durante a semana do RETIRO DMAD será realizado um workshop que tem co-
mo objectivo culminar com uma performance realizada por pessoas cegas. 
Neste workshop as pessoas cegas vão experienciar a produção de som através 
do movimento do corpo. Uma proposta que possibilita a criação de uma nova 
relação com o corpo proporcionada pela imersão sonora. Através do som, po-
tencia-se a consciência do corpo, a sua relação com o espaço e o desenvolvi-
mento cognitivo e criativo. Conforme o relato de Joana Gomes que já realizou 
o workshop essa foi uma das melhores experiências da sua vida.

Este projeto está a ser desenvolvido no âmbito do DMAD - Doutoramento em 
Média-Arte Digital da UAb/UAlg por Rudolfo Quintas e já se realizou um tes-
te piloto contando com a participação de: a Joana Gomes, o Luís Oliveira e a 
Maria da Conceição Romano.

Sábado, 23 julhoSábado, 23 julho

Mesa Redonda: Após a performance irá haver lugar a uma mesa redonda com  
os participantes e um conjunto de convidados sobre o processo do work-
shop: Moderação: Rudolfo Quintas (DMAD), com Inês Vicente (Doutorada em 
Educação Artística), Amílcar Martins (Professor do DMAD), Cláudia Correia 
(Psicóloga), Vitor Graça (Presidente da APEC), Mirian Tavares (Subdiretora do 
Doutoramento, Univ. do Algarve).

Inês Vicente 

Dedica a sua actividade artística e investigação em teatro  
no campo da encenação, direcção de actores e de criação 
performativa em contextos artísticos e educativos. Actu-
almente a sua pesquisa assenta no trabalho sobre as pos-
sibilidades de criação do/no escuro, com especial atenção 
à criação de ambientes de audição no escuro para espaços 
performativos, no país e no estrangeiro.

Tem o Doutoramento em Educação Artística pela FBAUP-UP 
(2015) sob orientação de John Baldachinno e pertence ao 
NEA.I2ADS - FBAUP. Tem o MA in Voice Studies pela Central 
School of Speech and Drama, London University (2005) e 
Licenciatura em Estudos Teatrais pela ESMAE - Politécnico 
do Porto (2000). Fez formação artística em diferentes áreas.

É professora na Licenciatura e Mestrado em Teatro da 
ESMAE desde 1996, colaborando com outras instituições.
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Vitor Graça

Presidente da Direcção da  Associação Promotora do 
Ensino dos Cegos.

Coordenador no Projecto “Apoio em Tecnologias de 
Informação”, Fundação Vodafone.

Formador da ACAPO- Associação dos Cegos e Amblíopes 
de Portugal.

Sábado, 23 julho

Cláudia Correia, Psicóloga Clinica 

Psicóloga Clínica e de Aconselhamento, licenciada pela 
Universidade Lusofona. Pós graduada como Psicoterapeuta 
Modelo Relacional Dialógico, IPAF e Pós graduada como 
Psicoterapeuta Corporal em Biossintese (em exercício de 
funções docentes e professora supervisora) CPSB.

Facilitadora de Grupos Terapêuticos 

Orientadora de Grupos de profissionais  da área da saúde e 
da educação.

4º RETIRO DOUTORAL EM MÉDIA-ARTE DIGITAL | LISBOA 2016 

“AD ASTRA” 
FESTIVAL PARATISSIMA | 18 A 23 DE JULHO 2016 

PROGRAMA

HORA ATIVIDADES LOCAL

SEGUNDA-FEIRA | 18 JULHO

09h30-10h30

Sessão de abertura e boas-vindas
- Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento, Univ. Aberta
- Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento, Univ. 
do Algarve

- Paulo Dias, Reitor da Univ. Aberta
- António Branco, Reitor da Univ. do Algarve
- Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior*
- Direção da EBANOCollective*

Introdução ao Retiro: questões práticas e operacionais
- Amílcar Martins, Universidade Aberta,  
e Ângela Saldanha, CIAC, Mestres de Cerimónias  
do Retiro Doutoral

- José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das 
Instalações, Universidade Aberta

- Rudolfo Quintas e Pedro Veiga, Organização das 
Instalações, Doutorandos de Média-Arte Digital

Universidade 
Aberta: Palácio Ceia

11h00-13h30

Momentum 1: Conferência inaugural
LITERATURA E GLOBALIZAÇÃO
Nuno Júdice, Director da revista «Colóquio-Letras» da 
Fundação Calouste Gulbenkian, com moderação de Mirian 
Tavares, Subdiretora do Doutoramento, Univ. do Algarve

Universidade 
Aberta: Palácio Ceia

13h30-14h30 Exposição/Performance do Artenauta Olissiponense Ad Astra
Universidade 
Aberta: Palácio Ceia

14h30-16h00

AÇÃO-VISITA  – “ÁGUA”
Visita à Galeria Subterrânea do Loreto – Aqueduto das 
Águas Livres (Museu da Água)  
Guiada por Bárbara Bruno

Museu da Água

17h30-18h30

Cerimónia de tomada de posse da sede do retiro
- Mário Rocha, Centro Cultural Dr. Magalhães Lima
- Rudolfo Quintas e Pedro Veiga, Organização das 
Instalações, Doutorandos de Média-Arte Digital

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

19h00 Jantar Livre

21h00-24h00
Prática-ação: montagem das instalações (I)
José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das 
Instalações, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima 

*a confirmar



46 47

A
D 

A
ST

R
A

TERÇA-FEIRA, 19 JULHO

11h00-13h30
Prática-ação: montagem das instalações (II)
José Coelho, Elizabeth Carvalho,  
Coordenação das Instalações, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima

13h30-14h30 Almoço Livre

14h30-19h00

INTERVENÇÃO-AÇÃO: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTER-
CULTURALIDADE (I) – “TERRA”
Amílcar Martins e Ângela Saldanha, Universidade Aberta, 
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

Lisboa 
Ad Astra

20h00 Jantar Livre

21h00-24h00
Prática-ação: montagem das instalações (III)
José Coelho, Elizabeth Carvalho,  
Coordenação das Instalações, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima

QUARTA-FEIRA | 20 JULHO

11h00-13h30
Aula-Workshop: “workshop: D3.js – “Uma API em javascript 
para Visualização de Informação”
Elizabeth Carvalho, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

13h30-14h30 Almoço Livre

14h30-19h00

Inauguração da Mostra de Instalações Experimentais dos 
Estudantes do Doutoramento em Média-Arte Digital 

- José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das 
Instalações, Universidade Aberta

- Amílcar Martins e Ângela Saldanha, Universidade 
Aberta, Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

20h00 Jantar Livre

21h00-24h00
Aula-Workshop: “TRANS-GRID”
Pedro Alves da Veiga e Pedro Curado, Doutorandos  
de Média-Arte Digital

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

QUINTA-FEIRA, 21 JULHO

11h00-13h30
Aula-Workshop: Realidade Virtual e Aumentada 
Mauro Figueiredo, Universidade Algarve  
e Vítor Cardoso, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

13h30-14h30 Almoço Livre

14h30-17h00

Momentum 02: 
EVOLUTIONARY ART: BEYOND INTERACTIVE EVOLUTION
Penousal Machado, Universidade de Coimbra

RE-MATERIALIZAÇÕES E FRICÇÃO NA ERA DO  
SMOOTH DESIGN
Filipe Pais, PhD em Medias Digitais, artista e curador

Centro Cultural 
Magalhães Lima

17h30-18h30
Ação de rua: “A Melhor Maneira de Viajar é Sentir” Álvaro 
de Campos

Até ao Palácio

18h30-20h00
Tertúlia ”Ser artista de média-arte digital: questões,  
problemas e abordagens.”

Palácio Belmonte

20h00 Jantar Livre

21h00-24h00
POÉTICA DA DESCOLONIZAÇÃO
Carlos Castilho Pais, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

SEXTA-FEIRA, 22 JULHO

11h00-13h30
Aula-Workshop: “Narrativas e jogos digitais”
José Bidarra, Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

13h30-14h30 Almoço Livre

14h30-16h30
Cinema interativo: “Livro dos Mortos”
Bruno Silva, Universidade do Algarve

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

16h30-17h00 Intervalo Livre

17h00-19h00
Mesa Redonda: DMAD Ad Astra
moderado por Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento, 
Universidade Aberta

Centro Cultural 
Magalhães Lima  

20h00 Jantar Livre

21h00-24h00

INTERVENÇÃO-AÇÃO: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA  
E INTERCULTURALIDADE (II) – “FOGO”

- Amílcar Martins e Ângela Saldanha, Universidade 
Aberta, Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

- Ricardo Gonçalves Dias, Jornalista, Escritor, Junta  
de Freguesia de Santa Maria Maior

Centro Cultural 
Magalhães Lima 

SÁBADO, 23 JULHO

11h00-11h45

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação: 
“Práticas contemporâneas de videoarte e vídeo-instalação: 
arte digital ou linguagem de fronteira?”,  
José Albio Moreira de Sales

Centro Cultural 
Magalhães Lima 

11h45-12h00 Intervalo Livre

12h00-12h45
Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação: 
“Conteúdos vídeo e(m) ambientes imersivos”,  
Hugo Miguel Carvalho Madeira Canossa 

Centro Cultural 
Magalhães Lima 

13h00-14:30 Almoço Livre

14h30-15h45

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação:  
“O que fazer com os média? Entre as estratégias subversivas 
e as tecnopoéticas contemporâneas”,  
Pedro Luís Lopes Pais Correia

Centro Cultural 
Magalhães Lima 

15h45-16h00 Intervalo Livre

16h00-18h00

Momentum “Ad Astra”:
PERFORMANCE “BLIND SOUNDS”

Mesa Redonda
- Rudolfo Quintas (moderador), Doutorando  
de Média-Arte Digital

- Vítor Graça, Presidente da APEC
- Cláudia Correia, Psicóloga
- Amílcar Martins, Universidade Aberta
- Inês Vicente, NEA.I2ADS - FBAUP
- Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento,  
Universidade do Algarve

Centro Cultural 
Magalhães Lima 

19h00-23h00 Jantar de Encerramento do Retiro Doutoral: “AR” Livre



NOTAS FINAIS: 
1  O Doutoramento em Média-Arte Digital (DMAD) é uma oferta conjunta da Universidade Aberta e da 

Universidade do Algarve e está desenha do para funcionar em regime misto, presencial e ensino a 
distância online em suporte e-learning com a duração de 3 anos e um total de 180 créditos ECTS. 

O DMAD visa formar especialistas altamente qualificados para as mais diversas áreas de inter-
venção da média-arte digital, seja na investigação, educação, desenvolvimento artístico, tec-
nológico e comunicacional, com sólidas competências em tecnologias informáticas, ciências da 
comunicação e intervenção artística e intercultural; capazes de assumir a liderança de projetos 
de experimentação/investigação-ação de intervenção artística e intercultural, individual e co-
letiva, que abarquem o desenvolvimento de novas aplicações, produtos e narrativas estéticas.

Um doutor em média-arte digital, para além da intervenção como pessoa criativa, deverá ser 
capaz de liderar projetos de experimentação/investigação-ação neste domínio e levar a cabo 
processos de mudança, resultante da introdução de artefactos de média-arte digital, nos mais 
diversos contextos sociais e organizacionais onde se insere a sua atividade.

Encontra mais informação sobre o DMAD: 
- Guia informativo em: http://dmad.dcet.uab.pt 
- Comunidade DMAD: https://www.facebook.com/groups/phdmad/

2   Recomenda-se a leitura do seguinte artigo: Marcos, Adérito (2012). Instanciando mecanismos de 
a/r/tografia no processo de criação em arte digital/computacional. in INVISIBILIDADES: Revista 
Iberoamericana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes”. ISSN 1647-0508. Vol. 3 (set. 2012), 
p.138-145. http://hdl.handle.net/10400.2/2204.
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