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O 1º Retiro Doutoral
dos estudantes,
ANOTAÇÕES
professores e amigos do Doutoramento em
Média-Arte Digital1, acontece na magnífica vila
de Óbidos, de 13 a 19 de julho 2013. Trata-se de
uma organização conjunta da Universidade
Aberta, Universidade do Algarve e da Óbidos
Criativa e tem como tema central “Intervenção
na Diversidade Cultural”.
O Retiro Doutoral constitui o momento alto do primeiro ano do
Doutoramento em Média-Arte Digital, onde estudantes, professores,
convidados e o público em geral, partilham um espaço comum de fruição
de ideias, análise de resultados e de desafios futuros.
Do programa do Retiro Doutoral fazem parte diversas atividades
abarcando a apresentação de resultados da aprendizagem, aulas
presenciais, discussão em fórum e seminários temáticos, realização de
ações de intervenção artística e performance académica, experimentação
com artefactos de média-arte digital, reflexão e reverberação de questões
de investigação, construção de narrativas digitais, apresentação, discussão
e avaliação de planos de tese, etc., enquanto se exploram os vários
tesouros escondidos e se usufrui do contexto intercultural e da riqueza
cénica de Óbidos, vila criativa.
O programa só foi possível pelo inesgotável apoio providenciado pelo
Município de Óbidos através da Óbidos Criativa e da Rede de Museus de
Óbidos, sem esquecer as diversas entidades locais como a Livraria O
Bichinho de Conto e a Livraria de Santiago, ou ainda, o Restaurante
Muralhas, o Hotel Louro e a Albergaria Josefa d’Óbidos, assim como a
Junta de Freguesia de Olho Marinho, pela disponibilidade em acolher este
evento nas suas diversas facetas.

constitua apenas um primeiro momento de partilha e de descoberta
dos
ANOTAÇÕES
tesouros de Óbidos, lançando as sementes para novos e aliciantes projetos
nas áreas emergentes da média-arte digital e das indústrias criativas em
geral.
Pela Organização do 1º Retiro Doutoral,

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

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

Às instituições mencionadas, individualidades e amigos(as), que nos
ajudaram incansavelmente a construir este evento apresentamos o nosso
bem haja. Um agradecimento especial é devido aos avaliadores externos e
palestrantes que se deslocaram a Óbidos para nos enriquecerem com a
partilha do seu saber e visões. Ansiamos que este Retiro Doutoral
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ESQUISSOS
Mensagem do Reitor da Universidade
do Algarve
“Ao trabalho!
A realização das Primeiras Jornadas do Doutoramento em Média-Arte
Digital, que terão lugar entre os dias 13 a 19 de julho, refletem um quadro
de desempenho que vale a pena sublinhar.
Em primeiro lugar pelo facto de se tratar de umas Jornadas integradas num
Programa de Doutoramento criado por duas Universidades e que mobiliza
um corpo docente misto, pertencente às duas instituições de ensino superior. Desta forma se valoriza a complementaridade das competências existentes na Universidade Aberta e na Universidade do Algarve e se dá pública nota da necessária colaboração interuniversitária.
Em segundo lugar, as jornadas permitem que, com maior intensidade, os
candidatos a doutoramento e os respetivos professores, possam mergulhar
num ambiente de reflexão, concentrando-se, durante um período razoável
de tempo e em exclusividade, nos objetivos do curso e nos projetos que
cada um deverá abraçar com vista à elaboração das suas dissertações.
Uma última questão, importante também, refere-se ao local escolhido para
realizar este “retiro doutoral”. A Vila de Óbidos pela sua carga patrimonial
e pela sua tranquilidade, constituirão seguramente um cenário ideal para
proporcionar um excelente ambiente de trabalho e, por esse motivo, criarão
as condições ótimas para o acolhimento das Jornadas
do Doutoramento em Média-Arte Digital.
Bom trabalho!”
João Pinto Guerreiro
Reitor da Universidade do Algarve
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ESQUISSOS
Mensagem do Reitor da Universidade Aberta
“A Universidade Aberta, instituição de ensino superior público, tem como
missão e projeto promover a qualificação da população adulta através de um
modelo pedagógico inovador e flexível de Ensino a Distância e eLearning.
Este é um projeto em contínuo desenvolvimento e no âmbito do qual a instituição está a comemorar os 25 anos da sua fundação, e do Ensino a Distância em Portugal.
Afirmando-se como uma universidade digital, através das práticas pedagógicas de educação em rede, apresenta um contributo decisivo na inovação
na educação para a economia do conhecimento, no âmbito da qual a UAb
tem vindo a implementar um programa de oferta de formação avançada
suportada pela investigação em áreas emergentes e em cooperação com
outras instituições nacionais e internacionais, como é exemplo o curso doutoral em Média-Arte Digital, numa organização conjunta da Universidade
Aberta e da Universidade do Algarve.
No âmbito das atividades da primeira edição do curso tem lugar entre os
dias 13 e 19 de julho o 1.º Retiro Doutoral, momento presencial dedicado à
partilha e divulgação dos projetos desenvolvidos e em curso, sendo de assinalar a significativa participação de especialistas convidados de várias instituições neste encontro, o qual, seguindo a política de transferência de conhecimento e aproximação da universidade às comunidades locais tem a sua
realização em Óbidos.
Apraz-nos registar o bom acolhimento da autarquia e da comunidade local a
esta iniciativa, bem como manifestar o maior agradecimento a todos os que
contribuíram para a concretização deste encontro e, através da sua participação, na afirmação do Ensino a Distância e eLearning como oferta pedagógica de qualidade
para a Sociedade Digital.”
Paulo Maria Bastos da Silva Dias
Reitor da Universidade Aberta

3
5

45

18 de julho de 2013 (quinta-feira)
Mensagem do Presidente da CâmaraPROGRAMA
Municipal
de Óbidos
(RESUMO)
07:30h – 08:00h: Pequeno almoço no Hotel Louro
09:30h – 11:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Aula-workshop: CIBERESPAÇO, COMUNICAÇÃO E CULTURA
“O Retiro
Doutoral em Média-Arte Digital é desenvolvido pelo Município
11:00h – 11:30h:
Intervalo
11:30h – 13:30h:
Local:em
Museu
Abílio de
Mattos
e Silva
de Óbidos
parceria
com
a Universidade
Aberta e Universidade do AlProvas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
garve.
Pretende
abrir
um
novo
ciclo
de
parcerias
terá como espaço de
∗ “MUNDOS VIRTUAIS E REALIDADE AUMENTADA: RECURSOS EDUCATIVOSque
PARA O ENSINO DA
”, José Gomes
MÚSICAexperimentação
e reflexão o território de Óbidos.
∗ “LUDISMO, GAMIFICATION, REALIDADE VIRTUAL E MUNDOS VIRTUAIS: RECURSOS EDUCATIVOS
PARA A ÁREA DAS EXPRESSÕES”, Cristina Gomes
Para além
donoMuseu
Abílio
se tornar o centro de trabalho deste Retiro en13:30h – 14:30h:
Almoço
Restaurante
Muralhas
14:30h – 16:30h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
quantoProvas
lugardede
partilha
de
conhecimento
e reflexão, os espaços de cultura
Avaliação de Capacidade de Investigação:
de
Óbidos
vão
receber
os
trabalhos
experimentais
doutorandos;
∗ “OS VIDEOJOGOS NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMATERIAL CULTURALdos
”, Mário
Dominguez traba∗ “IMERSÃO
E PRESENÇA
VIRTUAL
: como
O AVATAR
E A EXPRESSÃO
ARTÍSTICA
NApúblico
MEDIAÇÃO
DE REALIlhos
estes
que
têm
foco
a
interação
com
o
em
sítios onde
DADES”, Isa Seppi
seria
inesperado
encontrar
uma
obra
de
arte
digital
(experimental)
que
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
17:00h – 19:00h:
Local:
Museu
Municipal
de
Óbidos
simultaneamente interage com as restantes obras de arte expostas, mas
Intervenção-ação: “PINTA O CONTO QUE TE CONTO”, Romarina Passos
também
com o público visitante, como por exemplo, um tapete colocado
19:00h – 20:00h:
Livre
20:00h – 21:00h:
Jantardo
no Museu
Restaurante
Muralhas que reage aos movimentos de quem passa
na parede
Municipal
21:00h – 23:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
ou uma
instalação REALIDADE
que é umVIRTUAL
exercício
de luminosidade sobre o altar do
Aula-workshop:
E AUMENTADA
23:10h: Recolhimento
Museu
Paroquial,
ou
o
pêndulo
que
ficará
no Centro de Design de Interio19 de julho de 2013 (sexta-feira) - JORNADAS DE ENCERRAMENTO
07:30h – 08:00h:
Pequeno
almoçooutros
no Hotelque
Louro
res… entre
muitos
vos convido a descobrir.
08:30h – 09:30h: Local: Auditório Municipal Casa da Música
09:30h – 10:00h: Cerimónia de Abertura das Jornadas
DesejoPainel:
a todos
os participantes uma excelente estadia na Vila de Óbidos e
REITOR UAB, REITOR UALG, PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL ÓBIDOS
10:00h – 11:00h:
Conferência
/ Debate agradável e proveitosa.”
uma jornada
de trabalho

∗

“DOUTORAMENTO EM MÉDIA-ARTE DIGITAL: DA VISÃO À INTERVENÇÃO NA CENTRALIDADE DO
ARTEFACTO”, Adérito Fernandes-Marcos, UAb
11:00h – 11:30h: Intervalo
11:30h – 13:30h: 1º Andamento: “ARTENAUTAS DE OPPIDUM AD ASTRA”, Amílcar Martins
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
14:30h – 16:30h: Conferência / Debate

∗
∗
∗

“REVISITANDO A FABRICAÇÃO DA AUTENTICIDADE: PÓS-DESIGN, FUTUROS DE PERPLEXIDADE E
CATÁSTROFE EM CÂMARA LENTA”, Heitor Alvelos, FBA-UP
“A/R/TOGRAPHY , UMA PROPOSTA
DE INVESTIGAÇÃO
AS ARTES
”, Teresa
Eça, InSEA
Telmo
HenriquePARA
Correia
Daniel
Faria

“A ARTE DIGITAL COMO INSPIRAÇÃO E TERRITÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO PARA APLICAÇÕES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
COMERCIAIS”, Fernando Nabais, YDreams
∗ “DIVERSIDADE PENSADA, DIVERSIDADE VIVIDA”, Diana de Vallescar, CIAC, UAb
16:30h – 17:00h: Intervalo
17:30h – 18:30h: 2º Andamento: “ARTENAUTAS DE OPPIDUM AD ASTRA”, Amílcar Martins
18:30h – 19:00h: Balanço e fecho
42
20:00h: Ceia de Encerramento
6

CONCEÇÃO DO PROGRAMA
ARTENAUTA

ADÉRITO MARCOS, AMÍLCAR
MARTINS,
NOTAS
DE RODAPÉ
JOSÉ COELHO, ANA CALÇADA
ARTE + NAUTA (viagem) = Viajante através da Arte

Conceito Viajante pela Arte, Animador através da Arte e
NotaS de rodapé:
1
Educador pela
Arte(DMAD) é uma oferta conjunta
O Doutoramento em Média‐Arte
Digital
A/R/TÓGRAFO
da Universidade
Aberta eARTE+INVESTIGAÇÃO+EDUCADOR
da Universidade do Algarve ePELA
estáARTE
desenhado
Conceito
do ar�sta,
inves�gador
e educador
para funcionar em
regimeMiscigenação
misto, presencial
e ensino
a distância
online em
suporte DE
e‐learning
com a AMÍLCAR
duraçãoMARTINS
de 3 anos e um total de 180 créditos
MESTRE
CERIIMÓNIAS
ECTS.
INSTALAÇÕES ARTÍSTCAS

JOSÉ COELHO, (Coord.), RUDOLFO QUINTAS,

O DMAD visa formar prossionais
altamente qualicados para as mais
DOUTORANDO(A)S
diversas áreas de intervenção, seja na inves�gação, educação, desenvolvi‐
EDIÇÃO DO PROGRAMA ADÉRITO MARCOS, AMÍLCAR MARTINS
mento ar�s�co, tecnológico e comunicacional, com sólidas competências
em
tecnologias
ciências
da comunicação
e intervenção ar�s‐
IMAGEM
DO 1ºinformá�cas,
RETIRO PEDRO
MARQUES,
TERESA BARRADAS,
�ca e intercultural; capazes
de assumir a liderança de projetos de experi‐
DOUTORANDO(A)S
mentação/
inves�gação‐ação de intervenção ar�s�ca e intercultural, indi‐
FACEBOOK
DA COMUNIDADE
vidual e cole�va,
que abarquem
o desenvolvimento de novas aplicações,
DOUTORAL
h�ps://www.facebook.com/groups/phdmad/
produtos e narra�vas esté�cas.
Um doutor em média‐arte digital, para além da intervenção como pessoa
COMISSÃO
cria�va, deverá ser
capaz ORGANIZADORA
de liderar projetos de experimentação/
inves�gação‐ação neste domínio e levar a cabo processos de mudança,
ADÉRITO MARCOS Diretor do Doutoramento em Média‐Arte Digital
resultante da introdução Universidade
de artefactos
de Portugal
média‐arte digital, nos mais
Aberta,
diversos contextos sociais e organizacionais onde se insere a sua a�vidade.

AMÍLCAR MARTINS
JOSÉEncontra
COELHO, JOSÉ
Aberta, Portugal
mais BIDARRA,
informaçãoUniversidade
sobre o DMAD:
RUDOLFO QUINTAS
‐ Guia informa�vo em: h�p://dmad.dcet.uab.pt
ANA CALÇADA Coordenadora da Rede de Museus e Galerias
‐ Comunidade DMAD: h�ps://www.facebook.com/groups/phdmad/
Óbidos Cria�va, Portugal
2

LUIZINHO LEAL

Artenauta de Óbidos, Olho Marinho

Recomenda‐se a leitura do seguinte ar�go: Marcos, Adérito (2012). Ins‐
DOUTORANDO(A)S
MÉDIA‐ARTE deJosé
Pinheiro, Pedro
Curado, Isabel
Carvalho,
tanciando mecanismos
a/r/tograa
no processo
de criação
em arte
DIGITAL inTiago
Cruz, Pedro Marques,
Rodrigues, de
digital/computacional.
INVISIBILIDADES:
RevistaPatrícia
Iberoamericana
TeresaeBarradas,
Rogéria
Eler, NoeliVol.
Ba�sta,
José
Pesquisa em Educação, Cultura
Artes". ISSN
1647‐0508.
3 (set.
Gomes, Cris�na Gomes, Mário Dominguez, Isa
2012), p.138‐145.
Seppi, Rui Gaspar, Eduardo Lima, Francisco
h�p://hdl.handle.net/10400.2/2204.
Guimarães, Ana Marques, Acácio Carvalho
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13 de julho de 2013 (sábado)
PROGRAMA
PROFESSORES
DO DOUTORAMENTO
EM MÉDIA‐ARTE DIGITAL
09:00h – 10:00h: Pequeno
almoço no Hotel
Louro
(RESUMO)
11:30h – 13:15h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Abertura: INTRODUÇÃO E INSTRUÇÕES GERAIS
ADÉRITO
MARCOSMuralhas
Arte Digital, Esté�ca Computacional, Medias Cria�‐
13:30h – 14:30h: Almoço
no Restaurante
vos, Universidade Aberta
14:30h – 16:30h: Local a designar
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (I)
MIRIAN
TAVAVES
Media
Digital, Arte e Comunicação
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
Universidade do Algarve
17:00h – 19:00h: Local a designar
Intervenção-ação:
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
E INTERCULTURALIDADE
(II)
FERNANDO
GONÇALVES
Educação
e Medias
Educacionais
19:00h – 20:00h: Livre
Universidade
do
Algarve
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
21:00h – 23:00h: Local das instalações
VITOR REIA‐BAPTISTA Cinema e Literacia dos Medias
Prática-ação: MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS (I)
Universidade do Algarve
23:10h: Recolhimento
14 de julho de 2013 (domingo)
JOSÉ BIDARRA Jogos e Narra�vas Digitais, Medias Educacionais
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
Universidade Aberta
09:00h – 13:30h: Local das instalações
Prática-ação:
MONTAGEM DE
INSTALAÇÕES
(II)Ar�s�ca, Interculturali‐
AMÍLCAR MARTINS
Arte
Educação,ARTÍSTICAS
Intervenção
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
dade, Universidade Aberta
14:30h – 16:30h: Local das instalações
Prática-ação:
MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS (III)
MAURO
FIGUEIREDO
Realidade Virtual e Aumentada, Instalações
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
Universidade do Algarve
17:00h – 19:00h: Local a designar
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (III)
Artefactos Digitais, Sensores e Atuadores, Instala‐
19:00h – 20:00h: Livre JOSÉ COELHO
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
ções, Universidade Aberta
21:00h – 23:00h: Local a designar
Intervenção-ação:
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
E INTERCULTURALIDADE
(IV)
VITOR CARDOSO
Realidade
Virtual
e Ambientes Mul�u�lizador
23:10h: Recolhimento
Universidade Aberta
15 de julho de 2013 (segunda-feira)
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
JOÃO
RODRIGUES Visão por Computador, Instalações
09:00h – 12:15h: Local
a designar
Universidade
doE Algarve
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
INTERCULTURALIDADE (V)
12:30h – 13:30h: Centro de Design de Interiores—Maria José Salaviza
Inauguração
das Instalações
Artísticas Experimentais
BRUNO
SILVA Comunicação
Audiovisual e Cibercultura
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
Universidade do Algarve
15:00h – 16:30h: Visita guiada à vila de Óbidos
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
GABRIELA
BORGES
Arte e Comunicação
17:00h – 19:00h: Museu
Abílio de
Mattos e Silva
Universidade
FederalDIGITAIS
Juiz de Fora, Brasil
Aula-workshop: PROGRAMAÇÃO
DE ARTEFACTOS
19:00h – 20:00h: Livre
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
21:00h – 23:00h: Local a designar
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (VI)
23:10h: Recolhimento
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16 de julho de 2013 (terça-feira)

ÓBIDOS!
DEalmoço
CRIATIVIDADE
E DE
08:00hLUGAR
– 08:30h: Pequeno
no Hotel Louro

PROGRAMA
(RESUMO)

09:00h – 11:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
DIVERSIDADE
ABERTA AO MUNDO
∗ “PÓS PRODUÇÃOCULTURAL
DE IMAGEM COMO SOLUÇÃO NARRATIVA”, José Pinheiro
∗ “DANÇA E MÉDIA—PERSPECTIVAS DO ENSINO DA DANÇA PERFORMATIVA NO PANORAMA PORTUGUÊS”, Pedro Curado
Porquê escolher Óbidos para lugar de um en11:00h – 11:30h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
contro formativo e de pesquisa, na modalidade
11:30h – 13:30h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
retirodedoutoral,
residência, da comuProvasde
de um
Avaliação
Capacidadeem
de Investigação:
nidade
de média-arte
digital
da Universidade
∗ “MÉDIA-ARTE LOCATIVA
E MAPEAMENTOS
DINÂMICOS
NA COMPREENSÃO
DE FLUXOS URBANOS”, Isabel Carvalho
Aberta e Universidade do Algarve?
∗ “CULTURAL NATURE: O DOURO, A PAISAGEM E A MÉDIA-ARTE DIGITAL”, Tiago Cruz
13:30h – 14:30h: Almoço
Restaurante
A noresposta
a Muralhas
esta pergunta é multifacetada e
14:30h – 16:30h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
inacabada,
porque em construProvasnecessariamente
de Avaliação de Capacidade
de Investigação:
ção cumulativa
Por isso,
o caleidoscópio
doEVOLUTIVA
nosso olhar
∗ “SIMBIOSEpermanente.
ENTRE SERES NASCIDOS
E FABRICADOS
: COMPUTAÇÃO
NA CRIAÇÃO DE
”, Pedro Marques de imagens sobre a nossa escolha
MÉDIA-ARTE DIGITAL
sentido devolve-nos
uma fragmentação
∗
“TRANSMEDIA STORYTELLING NO PANORAMA EDUCATIVO”, Patrícia Rodrigues
de Óbidos. Pontuemos apenas algumas destas imagens!
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
17:00h –lugar
19:00h:porque
Local a designar
Em primeiro
Óbidos constitui de per se um lugar imediataIntervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (VII)
mente atraente
aos
sentidos,
e estimulante para induzir e desencadear o
19:00h – 20:00h: Livre
gosto para
nele
sonhar,
intervir
e realizar.
Óbidos é um lugar de sonhos.
20:00h
– 21:00h:
Jantar
no Restaurante
Muralhas
– 23:00h:
a designarde acolhimento, de bem vindos, de bem
Que nos21:00h
transmite
umLocal
sentimento
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (VIII)
estar na23:10h:
vila. Que
nosIntervenção-ação:
suscita a oportunidade
para realizarmos sonhos não
Recolhimento
só (im)prováveis,
mas
tornamo-los
17 de julho de 2013 (quarta-feira) reais com a cooperação empenhada
08:00h
08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
das gentes
do –lugar.
09:00h – 11:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Aula-workshop:
PRODUTOS
LINGUAGENS
DA CULTURA
MEDIÁTICA
Em segundo lugar porque
Óbidos
detém Euma
historiografia
fascinante.
11:30h:
Abílio de
Mattos
e Silva)
Óbidos 11:00h
é um –lugar
deIntervalo
viagem(Museu
no tempo.
Parte
dos
elementos que fizeram
11:30h – 13:30h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
de Óbidos o que ele Provas
nos apresenta
hoje, encontra-os o cidadão comum
de Avaliação de Capacidade de Investigação:
preservados
nas formas
perenes NA
daCONSTRUÇÃO
muralha que
demarca,
envolve
e abra∗ “EXPLORANDO
E-MATERIAIS
DE UM
NOVO DESIGN
DA MODA
”, Teresa Barradas
ça o seu
MasTRANSMEDIA
também NO
osUNIVERSO
encontra
sua”, rede
deEler
galerias e
∗ “território.
AS NARRATIVAS
DOSna
JOGOS
Rogéria
– 14:30h:
Almoço
Restaurante
Muralhas
museus,13:30h
nas suas
igrejas,
nasnoruas
estreitas
e nos jardins, nos seus traços e
14:30h
– 15:30h:
Local:
Museu Abílio
de Mattos
Silva que ali ecoa sempre
modos de
viver
que nos
transmitem
o esteio
doe tempo
Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
renovado.
∗ “COMO TRANSFORMAR BLOGUES EM ARTEFACTOS DA MÉDIA-ARTE DIGITAL?”, Noeli Batista
15:30h – 18:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Em terceiro
lugar porque
Óbidos demonstra querer ser uma autêntica
Intervenção-ação: VISÃO POR COMPUTADOR
Fábrica18:00h
de Criatividade.
Óbidosemfaz
prova
no seu
quotidiano de uma traje– 18:30h: Deslocação
carro
para Olho
Marinho
– 22:30h: Local:
Olhoem
Marinho
(inclui
jantar merenda)
tória de19:00h
intervenções
plurais
várias
dimensões
do seu calendário de
Intervenção-ação: “SABERES DE TRADIÇÃO E SABERES CONTEMPORÂNEOS ”, organizado pela Junta de Freguesia de Olho Marinho
22:30h – 23:00h: Retorno a Óbidos
23:10h: Recolhimento
41
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eventos, festividades
e celebrações. Dotado dos meios e, sobretudo, da
COMUNICAÇÃO
2:
vontade para fazer de si um lugar transversal e expansivo de emergência
A/R/TOGRAPHY:
UMA PROPOSTA
DErecentemente,
INVESTIGAÇÃO
fecunda da Criatividade,
Óbidos, mais
apostouPARA
em tornar-se
AS ARTES
Vila Literária. Há muito que Óbidos se inscreveu como o lugar do Chocolate ou o lugar de uma Feira Medieval notável. Tantas são as realizações
Teresa Eça, Investigadora em Artes Visuais, International Society For
que atraem gentes de várias nacionalidades ao longo do ano. Óbidos é
Education Through Arts (InSEA)
lugar internacional de eventos e realizações em áreas tão diversificadas
como o são a cultura, as artes, a educação, o desporto ou as indústrias
Resumo:
criativas.
Algumas metodologias de pesquisa baseadas nas artes ou metodologias de
Em quarto
lugar porque
Óbidos
recebe têm
bem.sido
A marca
distintiva
desta sua
investigação
utilizando
processos
artísticos
usadas
frequenteencontramo-lanonas
suas
geral, coordenadora
mas que é confirmada
menteidentidade
por pesquisadores(as)
seio
da gentes
InSEA.emComo
do
liderançadadas
autoridades
da autarquia.
sonharmos
realizar
grupopela
de pesquisa
InSEA
(InSEAlocais
Research
Board) eAo
como
assistente
vila histórica
o retiroJournal
do doutoramento
média-arte
editoranesta
da revista
International
EducationemThrough
Art digital,
tenho concretizamo-lo
com
alegria
numa
feliz parceria
a Câmara Municipal
assistido
a um vasto
debate
sobre
o contributo
e ascom
particularidades
deste de
Por isso nos apraz aqui registar os nossos profundos agradecimentipo deÓbidos.
metodologias.
tos à autarquia e ao Presidente Telmo Faria. Os nossos agradecimentos
Esta apresentação
incidirá também
nesse debate
também no
movimento da
“a/r/
especiais dirigem-se
a Anae Calçada,
coordenadora
rede de
tography”,
não se define
comopelo
metodologia
mas
sim como
conceitosempre
galeriasque
e museus
de Óbidos,
empenhado
e genuíno
interesse
onde cabem
metodologias
que tem
sido ealvo
de bastante pelo
inte-elo de
presentes,
bem como híbridas,
a Luizinhoe Leal,
músico
arte-educador,
resse eligação
crítica amigo
por parte
educação
artística.de criação e montagem
quedos
fezteóricos
prova aodalongo
do processo
do nosso primeiro
evento. a investigação baseada nas artes (ABR) e a invesEnunciaremos
tigação
baseada
imagens
segundo
lugar vamos
debater
Finalmente,em
e em
quinto( IBR),
lugar, em
queremos
manifestar
o desejo
que oo retiro
conceito
de
‘a/r/tography’
e
concluiremos
com
algumas
propostas
de
doutoral em Óbidos constitua uma real oportunidade criada para inaprofunvestigação
colaborativa
(SER).
darmos
o percursoativista
individual
de cada um dos nossos estudantes. Ao tor-

narmo-nos3:uma comunidade construída através dos métodos de ensino a
COMUNICAÇÃO
distância e do e-learning, queremos agora com este retiro tornar-nos — a
A ARTE DIGITAL COMO
INSPIRAÇÃO
E TERRITÓRIO
DEvital de prepartir
desta partilhada
vivência do hálito
EXPERIMENTAÇÃO PARA
APLICAÇÕES
COMERCIAIS
sencialidades que nos humaniza —, uma comunidade
consolidada
e aberta
mundoYLabs
e com/ Óbidos
no coraFernando Nabais, Investigador
e Gestor
de ao
Projeto,
YDreams
ção de todos nós! Bem hajam! Votos de um feliz reti19
Resumo:
ro para todos(as)!

julho
2013

(sexta)

Na sua interligação
estrutural
com Universidade
desenvolvimento
tecnológiAmílcar
Martins,
Aberta
co, a arte digital transforma-se a uma velocidade vertiginosa
Mestre
de Cerimónias
do 1ºdeRetiro
Doutoral
que não deixa
espaço
à sedimentação
vanguardas.
Poder
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-se-ia dizer que está
em permanente
estado deAO
vanguarda
ou que a sua assiCHEGADOS
A ÓBIDOS
… MÃOS
TRABALHO

milação pelo mainstream se desenrola à medida da familiarização dos utilizadores com a tecnologia e com os conceitos apresentados. Esta apresentação pretende mapear exemplos de aplicações comerciais emergentes de
09:00h–10:30h:
Pequeno
Hotel Louro
obras e conceitos
da artealmoço
digital, no
focando-se
no portfólio de projetos da
11:30h–13:15h:
Acolhimento no Museu Abílio de Mattos
YDreams.

e Silva.
COMUNICAÇÃO 4:
Abertura e Instruções Gerais pela equipa organizadora do
DIVERSIDADE PENSADA, DIVERSIDADE VIVIDA
retiro.
Diana de Vallescar,
Investigadora
no Centro
de Investigação em Artes e
13:30h–14:30h:
Almoço
no Restaurante
Muralhas
Comunicação,
Projeto
DIV.ED,
Universidade
Aberta
14:30h–16:15h: Intervenção Artística e Interculturalidade
(I) Resumo:
17:00h–19:10h:
Intervenção
Artística
e Interculturalidade
A conferência pretende
explorar
a diversidade
cultural, os seus significados
(II)e as suas implicações educativas.
20:00h–21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
Desenvolverá três pontos: a) aproximação à noção de diversidade e diversi21:00h–23:00h:
de Instalações
Artísticas
dade cultural; b)Montagem
gestão da diversidade
cultural
na educação, implicações e

desafios; c) o princípio da interculturalidade e esboçará algumas conclusões
e pistas educativas.
No primeiro dia do Retiro Doutoral estamos deslumbrados com a luz e as
cores 16:30h–17:00h:
de cada recanto daIntervalo
vila, com os canteiros de sardinheiras, os aromas
que indiciam sabores e que se entranham nas narinas, as gentes e o mercado
17:00h–18:30h: 2º andamento
e, sobretudo, o castelo ao fundo, envolvendo-nos com as suas muralhas
como INTERVENÇÃO-AÇÃO:
se fossem longos braços …

2º andamento: ARTENAUTAS DE OPPIDUM AD ASTRA

O Museu Abílio de Mattos e Silva é o espaço de acolhimento e irá funcio(Continuação
da viagem)
AM
e DMAD
estudantes!
nar como
o quartel general
do Retiro
Doutoral.
Sendo
um curso ministrado
a distância, através de plataforma e-learning, esta constitui a primeiríssima vez, para a maior parte dos intervenientes, professores e estudan19
13
18:30h:
Local: Museu
Abílio
Mattos e Silva
tes, que
se encontram
cara a cara.
É ade
confirmação
in loco, olhos
nos olhos, de percursos
aprendizagem ee Balanço
cumplicidades virtujulho julho
Sessão dedeEncerramento
ais feitas de vivências e convivências partilhadas em rede
2013 2013
20:00h: Ceia do Retiro
durante um ano letivo.

(sábado) (sexta)
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JORNADAS
ENCERRAMENTO
AD ASTRA
OPPIDUMDE
! ATÉ
AOS ASTROS ÓBIDOS !
sos de criação
artística a partilhar
in loco
contaráecom
um deambular
pelas agora por
Ultrapassadas
as primeiras
emoções
(re)encontros
é preciso
galerias, pelos
pelasNeste
livrarias,
pelos
e espaços
cénicos
mãosmuseus,
ao trabalho.
primeiro
diarecantos
estão planeadas
duas
ações de Interonde se dizem ao mundo as instalações e as narrativas sugeridas e evidenvenção Artística e Interculturalidade, coordenadas pelos professores
ciadas pela integração das linguagens múltiplas em presença: o teatro da
Amílcar
Martins ea José
Bidarra,
assim como
o início
da Montagem das
vida e a dança
nas pessoas,
música
e a contação
de histórias
a ficcionar
Artísticas
Experimentais
coordenado
pelo profesrealidades Instalações
inventadas, as
ruas estreitas
e os jardins processo
escondidos,
os horizontes mais longínquos
ou a casa
proximidade,
artes visuais
e oRudolfo
design Quintas.
sor José Coelho
comde
o apoio
do artistaasdigital
visitante,
das formas, das cores e da luz, o livro amigo em aliança viva com a arte
digital dos caminhos contemporâneos da expansão.
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
E INTERCULTURALIDADE
Este epicentro
detonador de Oppidum
/ Óbidos,
conjugar-se-á em vários
tempos e modos,
pela
apreensão
criadora e expressiva
das vivências susciAmilcar
Martins,
Universidade
Aberta
tadas pelas viagens do nosso retiro doutoral. Serão estas viagens que nos
A abordagem metodológica
destaàárea
deverá ter como
a invenção e a
conduzirão
matéria-prima
capaz foco
de gerar
criação de narrativas ocom
epicentro
no espaço
de Oppidum
/ Óbidos e na
fabrico
e a partilha
de ideias
e seus fragsua diversidade cultural,
estética
e
artística.
mentos, de excertos e de ensaios, de narrativasacastelado
que habitam
andamentos
de o nome de
Era uma vez... um lugar
queos
herdou
da sua livres
história
partitura que
aberta,
imprevisível,
inclusi-são tocados
Oppidum, Óbidos. Osuma
forasteiros
o visitam
diariamente
va, cidadã,
solidária,
criadora,
tal comoportuguesa.
o
pelo envolvimento, encanto
e magia
da bela
vila medieval
À
é
a
vida
na
sua
génese
e
fluidez.
Afinal
volta da muralha o abraço generoso do tempo revela-se em cada pedra
somos atores
e protagonistas
desta
viagem
erguida, em cada cor avistada
no horizonte,
em cada
recanto
e espaço cénide narrativas
soltalápara
contar!
co criados pela diversidade
culturalartísticas
dos povosà que
viveram.
Por isso, estaremos juntos nestes contos
Em cada ciclo geracional,
habitantes
visitantes alegraram
o quotidiano
da
impregnados
deeArteNautas
com o adn
da
vila comdo
afagos
mãos protetoras
e embelezadoras,
visões empreenmulticulturalidade
nossodemundo
de diferenças!
AM e DMADcom
estudandedoras alargadas e sonhadoras, com gestos determinados por artesãos,
tes!
artistas e criadores que teceram juntos esta identidade sempre em (re)
busca no
do infinito
além AdMuralhas
Astra! Até aos Astros!
13:30hconstrução
– 14:30h:e em
Almoço
Restaurante
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AD ASTRA OPPIDUM ! JORNADAS
ATÉ AOS ASTROS
ÓBIDOS!
DE ENCERRAMENTO
bração de um
Encontro,
na forma
de Auditório
um retiro doutoral
em residência. Para
14:30h
– 16:30h:
Local:
Municipal
ele se busca uma trajetória que nos proporcione,

∗ convergir num projeto inspirador com significado pessoal, artístico,
cultural14:30h–16:30h:
e científico;
Conferência / Debate
∗ praticarCoOMUNICAÇÃO
jogo de troca 1:
de figurinhas com as pessoas, os lugares e os

tempos;
REVISITANDO A FABRICAÇÃO DA AUTENTICIDADE: PÓS-

∗ partilharDESIGN,
uma teia de
saberes que
os fluxos da E
tradição,
da pre- EM
FUTUROS
DEintegrem
PERPLEXIDADE
CATÁSTROFE

servaçãoCÂMARA
e da permanência,
LENTAassociados aos fluxos da inovação, da efemeridade e da (im)permanência;
Heitor Alvelos, Professor de Design e Novos Media, Fac. Belas Artes,
∗ desenvolver
uma empatia
dinâmica, progressiva e espiralante de descoUniversidade
do Porto
berta e invenção de Oppidum / Óbidos;
Resumo:
∗ criar narrativas performativas in loco que desafiem a expansão das múlA convergência
entre tecnologia e subjetividade tem-nos de algum modo
tiplas linguagens
artísticas.
mantido na convicção de que vivemos numa era pós-determinista. Numa
certa perspetiva, é verdade: basta verificar que a crise económica mundial
deriva de
diretamente
Vista do Castelo
Óbidos: de pura especulação.
Mas o que significa esta convergência no território do design? Antes de
mais a evidência da sua emancipação relativamente ao estatuto de prática
especializada. Mas mais ainda a verificação de que os constantes apelos à
rutura (estética, social, afetiva) parecem, perversamente, reafirmar o modelo supostamente contestado.
Argumentar-se-á, essencialmente, o imperativo de abordagens oblíquas
como modo de sobrevivência: individual, profissional, existencial.

19
26
julho
julho março

13

É este o fantástico espaço patrimonial em devir que é gerador de uma
julho julho autêntica Fábrica de Criatividade — simultaneamente real e ficcional —, que nós ArteNautas (Viajantes, Animadores e Educadores
2013 2013
pela Arte), vindos de uma constelação diferenciada de lugares
do nosso mundo, estamos convocados para confluir na cele(sexta)(sábado)

36

12

13

Oppidum Ad Astra

13

Chocolate de Óbidos

37

2013
2013 2013
(sexta)
(quarta)
(sábado)

MONTAGEM
JORNADAS
DEDE
INSTALAÇÕES
ENCERRAMENTO
ARTÍSTICAS
artefacto
digital não é um fim em si para o
08:00h–08:30h: Pequeno almoçoOno
Hotel Louro
investigador!
08:30h–09:00h: Local: Auditório Municipal
Este constitui
um meio para a meditação estética,
Acolhimento e receção
dos convidados

um contínuo questionamento do mundo através
de um processo de interação com o artefacto /
09:30h–10:00h: Cerimónia de Abertura
dasem
Jornadas
instalação
desenvolvimento para (re)criar
significados
ou reforçar sentidos e em última
SESSÃO DE ABERTURA:
instância criar novos discursos estéticos3.
Telmo Faria, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Paulo Dias, Reitor da Universidade Aberta
Os doutorandos DMAD desenvolveram vários trabalhos de índole tecnológico/artístico
noUniversidade
contexto das do
várias
unidades curriculares que constituem
João Guerreiro,
Reitor da
Algarve
o primeiro ano do doutoramento. Alguns destes trabalhos atingiram alguma
Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento em Média-Arte Digital, Unimaturidade assumindo a forma de artefacto digital / instalação artísicaversidade Aberta
tecnológica ainda que de cariz puramente experimental.
Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento em Média-Arte Digital,
Universidade
do Algarve DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS
MONTAGEM

José Coelho, Universidade Aberta
10:00h–11:00h: Conferência / Debate
No processo de montagem pretende-se que todas as instalações
DOUTORAMENTO EM MÉDIA-ARTE DIGITAL: DA
planeadas e assumidas pelos doutorandos possam ficar em plenas
VISÃO À INTERVENÇÃO NA CENTRALIDADE DO
condições de serem apreciadas pelo público. As instalações serão
ARTEFACTO
distribuídas por quatro locais distintos, a saber, o Centro de Design
Adérito Marcos,
Diretor dooDoutoramento
em Média-Arte
Digital
de Interiores,
Museu Municipal,
o Museu
Paroquial, e a Lide Santiago.
Resumo:vraria
Nesta conferência
pretende-se trazer para a discussão e análise

os conceitos, ideias-chave, preocupações e desafios que se colocaram
Num primeiro
momento
faz-se umadigital.
visitaAcoletiva
a todos os locais
na génese
do doutoramento
em média-arte
média-arte
13
de
instalação
para
conhecimento
e
verificação.
Num segundo
digital
é
um
conceito
recente
que
tem
vindo
a
afirmar-se
como
julho
julhouma momento
as equipas
trabalham
em paralelo por
área transdisciplinar
da de
arte,montagem
ciência e tecnologia
caracte2013
todos
locais
de instalação.
No terceiro
último momento
pelo os
cariz
intervencionista
dos seus
produtos,edeno2013 rizada
minados
de
artefactos
digitais/computacionais.
será
realizada
uma
visita
coletiva
por
todos
os locais, e
(sexta)

19

(sábado)

efetuadas as últimas afinações.
34
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O TRABALHO CONTINUA
… DOMINGO
FORA
JORNADAS
DE ENCERRAMENTO
08:00h–08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
11:00h–11:30h: Intervalo
09:00h–13:15h: Montagem de Instalações Artísticas (II)
13:30h–14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
11:30h–13:30h: 1º Andamento
14:30h–16:15h: Montagem de Instalações Artísticas (III)
17:00h–19:10h: Intervenção Artística e Interculturalidade (III)INTERVENÇÃO-AÇÃO:
20:00h–21:00h:
JantarARTENAUTAS
no Restaurante Muralhas
1º andamento:
DE OPPIDUM AD ASTRA
21:00h–23:00h: Intervenção Artística e InterculturalidaAmílcar Martins, Professor Arte e Educação; Mestre de Cerimóde (IV)
nias 1º Retiro Doutoral, Universidade Aberta

Óbidosnum
Criativa;
Óbidos,
Vila Literária;
Óbidos, Luga
O criativoÓbidos
de arteMedieval;
digital imerge
processo
de intensa
reflexão,
de Sonhos! É com os ecos envolventes desta pujante oferenda que se dá a
enquanto no ciclo de criação, que resulta
mundo de corpo e alma — articulando passado, presente e devir criador —
do amadurecimento
gradual danuma
sua trajetória
visão desejada que nos liga, seduz e inspir
que nos entrelaçamos
inicial, daTornamo-nos,
experimentação
prática
com
assim, pertença doas
lugar e do lugar em nós. Por isso, somo
tecnologias
e os materiais
e da construção
ArteNautas
de Oppidum
Ad Astra! ArteNautas de Óbidos para além do
efetiva ouAstros!
materialização
deque
protótipos
de os Astros como metáfora de criação d
ArteNautas
simbolizam
Infinitos
(im)Prováveis!
e do próprio
artefacto,
que refina ou abandona (os protótipos),
enquanto
redefine ono tempo, ou mais marcada pelo cunho d
Daremos forma
mais prolongada
seu significado
e
forma.
efemeridade, a uma constelação de conceitos-guias inspiradores dos nosso

de criação. Ei-losao
quenível
assomam
na resposta à con
Existe umprocessos
processoperformáticos
interior, de questionamento
do “eu”,
vocatória: viagem, encontro, diversidade cultural, interculturalidade, sonho
dos vários “eu”s e dos “outros”, que assumem a forma dos materisituação, exploração, inclusão, aventura, descoberta, pesquisa, liberdad
ais, das tecnologias,
e dos atuais
e futu-artística,
prazer, partilha,
intervenção
ros observadores/utilizadores/
performance, leitura, segredos, criati14 19
experimentadores
humanos da
sua
vidade, felicidade,
reinvenção
de
26
obra.
Oppidum / Óbidos. APRENDIjulho julho
março
ZAGEM!
2013 2013
2013
O roteiro sobre os proces(domingo)
(sexta)
(quarta)

15
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AO SEXTO
DIA … UM ENCONTRO
COMAO
O CONTO
O ARTEFACTO
APRESENTA-SE
PÚBLICO ...
QUE SE PINTA
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
PACI-13:
15:30h-16:15h
09:00h
– 12:15h: Intervenção Artística e Interculturalidade (V)
Tema: IMERSÃO E PRESENÇA VIRTUAL: O AVATAR E A EXPRESSÃO AR-

12:30hNA
– 13:30h:
Local:
Centro de Design de Interiores
TÍSTICA
MEDIAÇÃO
DE REALIDADES

Proponente: Isa Seppi
INAUGURAÇÃO
Orientador:
Vítor CardosoDE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS:
NSTALAÇÃO N. 1
Arguentes: Teresa Romão, MauroIFigueiredo

Título: CulturalNature Arga#2

16:45h: Deslocação a pé para o atelier da pintora Romarina
Autor: Tiago Cruz
Passos, Museu Municipal de Óbidos

Local: Centro de Design de Interiores – Maria José Salaviza - Sala 2

17:00h-19:00h: Intervenção-ação:

Resumo:
PINTA
O CONTO QUE TE CONTO
Trata-se
uma instalação
Encontro
com de
Romarina
Passosaudiovisual interativa que pretende ser uma re-

flexão sobre a paisagem enquanto verbo, sobre o paisagismo, na simbiose
Este encontro-oficina com a pintora e arteentre Natureza/Cultura.

educadora brasileira Romarina Passos, que terá

O utilizador é convidado a navegar através de um conjunto de seis narratilugar no atividades
belo jardim
de segredos
de surpresas
vas que representam
sociais
que têm ecomo
consequência a
do
Museu
Municipal
de
Óbidos,
propõe-nos
uma
transformação da paisagem da Serra de Arga.

viagem pelos saberes sensíveis da educação pela

Ao mesmo tempo, o utilizador abala estas atividades e, através desta intearte, pela experimentação e pelos ecos coloridos
ração, através de uma metáfora associada ao espaço

da abordagem metodológica ensaiada pela artista
e pedagoga com crianças de 10 jardins de infância do concelho:
18 A-da-Gorda,
A-dos-Negros, Amoreira, Gaeiras, Gracieira,
15
Óbidos,
Olho
Marinho,
Sobral,
Usseira
e Vau.
APOIO
DA JUNTA
DE FREGUEjulho julho
SIA DE OLHO MARINHO NO
Pensar Colorido revelar-nos2013 2013 Este Programa Educativo
ENCONTRO DE SABERES:
á como o acervo de vários contos de fadas, que são
(quinta)
(segunda) hoje narrativas arquetípicas de pertença da huma32

16

O
ARTEFACTO
APRESENTA-SE
AO PÚBLICO
...
nidade,
inspiram, induzem
e marcam a qualidade
das experiências
plásticas criativas das nossas crianças.

21:00h:
Jantar
no Restaurante
Muralhas
natural20:00h
(cubo), –este
cria uma
paisagem
generativa, numa
linguagem geométrica abstrata associada a cada uma das narrativas. A paisagem surge
assim como A
produto
sociais,
de um conjunto
regras,
VEZdestas
AOSatividades
MUNDOS
VIRTUAIS
NA de
NOITE
códigos e convenções sociais

DE
ÓBIDOS

Tecnologia: Java (Processing) e Arduino

21:00h-23:00h; Aula-Workshop:
INSTALAÇÃO N. 2
REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
Título: A Nova Luz
UMA NOVA DIMENSÃO PARA A ARTE
Autor: Rodulfo Quintas

Local:Vitor
MuseuCardoso,
Paroquial Universidade Aberta

Mauro Figueiredo, Universidade do Algarve

Resumo:
Nesta sessão pretende-se dar uma oportunidade a todos os intervenientes na
unidade
para
apresentarem
visões
e projetos
Cheguei,
entrei,curricular
deparei-me
com
um altar cheio
e vazio.
Vi a individuais
luz e senti- concretos sujeitando-os
à análise
conjunta.EAque
aula
abarca as
seguintes
me inspirado.
E assim nasceu
a motivação.
motivação
é essa
chama-intervenções:
da “inspiração”
que nos coloca o pensamento em ação? Certamente não é a
do vazio, é a do pensamento cheio que finalmente encontra a oportunidade
∗ “Uma
Visão Atual
da inicia
Realidade
Aumentada”
Mauro
Figueiredo;
para escoar.
E escoa,
porque
um processo
que por
começa
a escorrer
lentamente,
comna...
maisMúsica,
dúvidasAplicação
que certezas.
É o inicioAumentada”
do processo por
criati∗ “Mar
de Realidade
José Govo. Nessemes
instante,
a criação
torna-se uma necessidade.
e Cristina
Gomes;
Vi a luz.
Mase os
nãoMundos
aquela Virtuais”
que entrava
olhos,
∗ “A Realidade
Virtual
por nos
Vitormeus
Cardoso;
reflexo dos raios de sol que iluminavam o altar.

∗ “Galeria Musical Virtual” por José Gomes

Vi aquela, a outra, uma luz de dentro para fora, ilumina-

e Protagonista
Entre Realidades”
por Isa
∗ “Avatar,daMediador
pelo pensamento,
conduzida
pelas emoções,
ga-Seppi
18
15 26
nhando forma com a sensibilidade que a projetou
naquele altar. Imaginação, talvez.
julho
julhomarço
23:15h: Recolhimento
Serei religioso? E que autoridade tenho para
2013
2013 2013
trabalhar sobre o trabalho dos outros? Pouco importa para a verdade. Pois fui pere-

17

33

(quinta)
(segunda)
(quarta)

O ARTEFACTO
AOdePÚBLICO
...
experimentalista
e tateador, atento APRESENTA-SE
aos saberes e aos métodos
fabrico de
artesãos e de artistas ditos “populares”, ousando arriscar a busca de pontes
e de caminhos de reciprocidades a explorar, criar e desenvolver.
grino por duas vezes, e das duas caminhei dezenas de quilómetros, dias a
Talvez apraticando
convictamente
a atitude,
gestotrás
e aflorestas,
ação consequente
de aldeifim, por entre
dias e noites
ficaramopara
montanhas,
que a arte
digital contemporânea
se quer como uma linguagem híbrida
as, pequenas
vilas.
nascente da imaterialidade, especialmente atenta à sua contribuição na
Esperava-me
altar. Por humanas.
várias vezes me perguntaram se o fazia por
promoção
estética de um
comunidades
motivos religiosos. Respondi que pouco importa para a verdade. E se a
verdade está cá dentro, é essa a única que importa.
AO SEXTO DIA … UM ENCONTRO COM O CONTO
Tecnologia:
QUE SE PINTA

A Nova Luz é uma instalação de video-mapping audiovisual interativa site
-specic que recorre a técnicas algorítmicas de construção audiovisual e
07:30hinterativas
– 08:00h:em
Pequeno
almoço
no Hotel
Processing
e tecnologia
deLouro
projection mapping suportada
pelo MadMapper.

15:30h-18:00h; Aula-Workshop:INSTALAÇÃO N. 3
CIBERESPAÇO, COMUNICAÇÃO E CULTURA
Título: Divagações gráficas, num ambiente de aprendizagem
Bruno Silva, Universidade do Algarve

Autores: Estudantes e equipa docente PAD
Nesta sessão pretende-se finalizar a unidade curricular proporcionando um
Centro
de Designdo
detrabalho
Interiores
– Maria
José Salaviza
- Sala e1
espaço Local:
de partilha
e discussão
final,
focando-se
na produção
pós-produção. Cada estudante faz uma apresentação individual do seu
trabalho sujeitando-se à análise crítica não só pelo docente como também
pelos pares.
Resumo:
Apresenta-se
neste artefacto, um conjunto de trabalhos realizados por
11:00h-11:30h:
Intervalo
estudantes, como resposta a desafios colocados no curso de Programação
11:30h-13:30h:
PROVAS
DE(PAD),
AVALIAÇÃO
DEcom
CAPACIDADE
DE fornecide Artefactos
Digitais
juntamente
alguns exemplos
INVESTIGAÇÃO
(local:
Museupara
Abílio
deda
Mattos
Silva) tiveram tema livre,
dos. Todos os
trabalhos,
além
parte etécnica,
sendo aqui apresentada uma divagação gráfica pelas diferentes ideias e
reflexões realizadas pelos estudantes.
PELAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS:
julho julho Tecnologia: Todos os artefactos expostos, foram realizados em
Processing.
2013

18

O ARTEFACTO APRESENTA-SE AO PÚBLICO ...
PACI-10: 11:30h-12:15h

Tema: MUNDOS VIRTUAIS E REALIDADE AUMENTADA: RECURSOS EDUInstalação n. 4
CATIVOS PARA O ENSINO DA MÚSICA
Título: Entre o Sagrado e o Profano na Romaria de S. João d'Arga
Proponente: José Gomes
Autores: Mário Manuel Dominguez da Silva, com o apoio de Tiago Cruz
Orientador: Mauro Figueiredo
e Fernando Faria Paulino
Arguentes:
Nunode
Correia,
Vitor
Cardoso
Local: Centro de Design
Interiores
– Maria
José Salaviza - Entrada
PACI-11: 12:30h-13:15h
Resumo:
LUDISMO
, GSerra
AMIFICATION
, REALIDADE
UMENTADA
E MUNDOS
Uma vezTema:
por ano,
em plena
d'Arga, realiza-se
uma A
das
mais típicas
VIRTUAIS: RECURSOS EDUCATIVOS PARA A ÁREA DAS EXPRESromarias minhotas.
SÕES

O religioso das cerimónias, procissões e ausência de peregrinos convivem a
Cristina
Gomes numa simbiótica mistura entre o saescassosProponente:
metros da folia
e da boémia,
Mauro
Figueiredo
grado, oOrientador:
profano e toda
a dimensão
rural e natural que a envolve.
Arguentes:
Nuno Correia,
Rodrigues
Esta instalação
de características
deJoão
simulação
simbólica e social, debruçase sobre esta dicotomia e convida o utilizador a tomar o papel ativo na representação deste peculiar acontecimento.

13:30h-14:30h: Almoço do Restaurante Muralhas

Tecnologia:

PACI-12:
Arte generativa
por14:30h-15:15h
via de agentes autónomos e comportamentos pseudo
aleatórios
elaborado
sob a tecnologia
Processing,
interface física
Tema: OS VIDEOJOGOS
COMO
FORMA DEcom
PRESERVAÇÃO
DO controlada por intermédio
do micro-controlador
Arduino.
PATRIMÓNIO
IMATERIAL CULTURAL
Proponente: Mário Dominguez

COM OOrientador:
VALIOSO
APOIO
Bruno
SilvaDE:
Arguentes: Teresa Romão, Vitor Cardoso

26
18
julho março
julho

15

2013
(quinta)
(segunda)

15

“Sardinheiras de Óbidos, pintalgam de verme2013 2013
lho os beirais e avivam a alma”

(quarta)
(segunda)
(quinta)
30
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O ARTEFACTO
APRESENTA-SE
AO PÚBLICO
VAMOS
JÁ A MEIO CAMINHO
... ...
11:30h-13:30h: PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE
INSTALAÇÃO N. 5
INVESTIGAÇÃO (local: Museu Abílio de Mattos e Silva)
Título: Galeria Musical
PACI-07: 11:30h-12:15h
Autores: José Gomes
Tema: EXPLORANDO E-MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM
Local: Centro de Design de Interiores – Maria José Salaviza - Sala 1
NOVO DESIGN DA MODA
Proponente: Teresa Barradas
Resumo:
Orientador: José Coelho
Projeto desenvolvido no âmbito da cadeira de Realidade Virtual. Apresenta
Arguentes:
Mealha,
num Óscar
ambiente
virtualVitor
3D osReia-Baptista
principais períodos estéticos da História da
Música. Foi utilizado em contexto educativo no corrente ano letivo na
Escola
EB 2,3 de Leça do Balio.
PACI-08:
12:30h-13:15h
Tema: Tecnologia:
AS NARRATIVAS TRANSMEDIA NO UNIVERSO DOS VIDEOJOGOS
Desenvolvido
VRML.
Proponente:
Rogéria em
Eler
Orientador: Amílcar Martins

NSTALAÇÃO N. 6
Arguentes: Óscar Mealha, Mauro IFigueiredo

Título: O Mar na... Música
Autores:
Cristina
José Gomes
20h00-21h00:
Almoço
noGomes,
Restaurante
Muralhas
Local: Centro de Design de Interiores – Maria José Salaviza - Sala 1
14:30h-15:30h: PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE
INVESTIGAÇÃO (local: Museu Abílio de Mattos e Silva)
Resumo:
PACI-09: 14:30h-15:15h
No âmbito da cadeira de Realidade Virtual este projeto foi desenvolvido na
OMO
TRANSFORMAR
BLOGUES
EM ARTEFACTOS
DA Kit
EscolaTema:
EB 2,3Cde
Leça
do Balio, selecionado
e apresentado
no evento
MÉDIA-ARTE DIGITAL?

17

15

Proponente: Noeli Batista

julho julho Orientador: Vitor Reia-Baptista
2013 2013 Arguentes: Teresa Eça, José Coelho
(quarta)
(segunda)
28
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O ARTEFACTO APRESENTA-SE
PÚBLICO
... ...
VAMOS JÁ AAO
MEIO
CAMINHO
do Mar 15:30h-18:00h;
2013, no PavilhãoAula-Workshop:
do Conhecimento em Lisboa em 17 de Maio,
englobando trabalhos desenvolvidos nas áreas de Educação Musical,
VISÃO POR COMPUTADOR
Educação Visual e Clube de Artes.
João Rodrigues, Universidade do Algarve
Tecnologia:
Pretende-se finalizar a unidade curricular proporcionando um espaço de
A tecnologia
utilizada
no desenvolvimento
projeto é a Realidade
Au-e apresentapartilha
e discussão
de resultados, do
esclarecimento
de dúvidas
mentada,
suportada
pela plataforma
Aurasma.
ção
de eventuais
projetos práticos
à luz da sua potencial aplicação na média
-arte digital.
. 7 Olho Mar�nho
18:00h : Par�da emINSTALAÇÃO
automóvelNpara
Título: "Prazerosa"
Autores:SABERES
Rui Gaspar
DE TRADIÇÃO E SABERES CONTEMPORÂNEOS
Local: OEncontro
Bichinhocom
de Conto
/ Livraria
de Santiago
as Gentes
e ArteNautas
de Olho Marinho
Amilcar Martins, Universidade Aberta
Resumo:
Muitos dos progressos mais estimulantes e promissores das expressões
A leituraartísticas
é um atonasolitário.
Entre odas
leitor
e olinguagens,
livro estabelece-se
um diálogo
multiplicidade
suas
encontraram
o seu toque de
sui generis
entre
a
criatividade
do
autor
e
o
imaginário
do
leitor,
numaepartiharmonização e de sustentabilidade ecológica, na auscultação
leitura solha de onde
emergem
e emoções.
bre os
sinais dosaberes
diálogo
fecundo entre os fluxos da tradição com os fluxos
inovação.
Mas ler,da
o gosto
pela leitura, não é algo inato. Como é do senso comum, por
vezes basta
uma
experiência
positiva
no ato eler
para que
o bichinhocontemporânea
da leituUns e outros
— saberes
de tradição
saberes
de inovação
ra nunca—mais
nospodem
abandone.
muito
beneficiar deste provável diálogo aberto, atento e inclusi-

vo, quiçá transformando-o numa matriz de esperança verdadeiramente impregnada de horizontes potenciadores de um real desenvolvimento continuCOM O APOIO DE: LIVRARIA “O
BICHINHO
DE CONTO”
ado,
ligado e eminentemente
integrador e
futurante.

26
17
O desafio que nos assiste para 15
o
Encontro com as Gentes de Olho
julhomarço
julho
Marinho, é o de praticarmos
2013
2013
este diálogo sincero e menos
frequentado, certamente (segunda)
(quarta)
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O ARTEFACTO
APRESENTA-SE
AO PÚBLICO
AINDA AS PROVAS
DE AVALIAÇÃO
… ...
O que pretendemos com o artefacto “Prazerosa",
PACI-06: 15:30h-16:15h
instigando a curiosidade dos mais novos ao seu
Tema: TRANSMEDIA STORYTELLING NO PANORAMA EDUCATIVO
usufruto, é que o momento constitua algo marcanProponente: Patrícia Rodrigueste, prazeroso, na sua carreira de leitores ou como
futuros leitores, através de uma experiência de
Orientador: José Bidarra
inigualável, não através da alteração do
Arguentes: Elizabeth Carvalho,leitura
José Coelho
suporte do livro (situação hoje em dia trivial através da digitalização e posterior aumento de interatividade), mas sim pro17h00-19h00:
Local
designar muito especial à volta desta cadeira também ela
porcionando
umaambiente
muito especial, que maximize a interação entre o livro tradicional impresso
Intervenção-ação:
e o seu leitor. Mais informações em: extremosweb.net/prazerosa
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (VII)
(continuação)
Tecnologia:
Amílcar
Martins,e Arduíno
José Bidarra,
Universidade
Aberta
Processing
para controlo
de diversos
servomotores, visão através de computador e múltiplos sensores e atuadores (RFID, pressão, óticos,
magnéticos, ..)
Esta ação tem por objetivo a produção de artefactos digitais fazendo a
ligação entre narrativas, com as suas características e linguagens próprias,
e o projeto baseado em tecnologiasINSTALAÇÃO
multimédia eNorientado
para a divulga.8
ção via
Web.
Nomeadamente,
pretende-se
proporcionar
aos
alunos um
Título: Tapete OPPIDUM/ÓBIDOS
contacto mais direto com hardware e software que permite a recolha de
Autor:
Teresa
imagens
e sons,
o seuBarradas
tratamento e edição, e a produção de materiais finaLocal:
Museu
Municipal
lizados.
O programa tem uma forte componente prática, sendo necessário usar o
Resumo:
computador
portátil. O desenvolvimento de um projeto online é o culminar de todo
este processo.
Artefacto
interativo em têxtil de algodão, bordado com e-materiais, formato20h00-21h00:
170x90cm, acabado
bainhas todo Muralhas
à volta, abertas nos 4 canJantarcom
no Restaurante
1616 15 tos. Surge na posição vertical, suspenso de uma barra metálica com
21h00-23h00:
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
E INTER2,5cm de diâmetro.
Na bainha inferior
será introduzido
uma vareta
julho
julhojulho CULTURALIDADE
(VIII)
(continuação)
metálica, para manter
o tecido
esticado.
20132013
2013 23h15:Tecnologia:
Diversos (e-) materiais.
Recolhimento

(terça)
(segunda)
(terça)
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VAMOS
JÁ A MEIO
CAMINHO ...
E AS VIVÊNCIAS
CONTINUAM
EM OPPIDUM
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
15:00h–16:30h: Visita Guiada a Óbidos
09:00h – 11:00h: Museu Abílio de Mattos e Silva
O Município de Óbidos presenteia toda a
Aula-Workshop:
equipa de professores, estudantes e conviPRODUTOS E LINGUAGENS
DA CULTURA
MEDIÁTICA
dados com uma
visita à vila, ajudando
a
melhor perceber
conhecer os seus meanVítor Reia-Baptista, Universidade
doeAlgarve
dros da urbe, a sua história e importância
Trata-se aqui de analisar e discutir as propostas apresentadas pelos
como vila medieval, moderna e criativa. É
estudantes de Produtos quase
e/ou Linguagens
indutoras
de literacias
certo que vamos
encontrar
um te- mais
aprofundadas em qualquer
Media, preferencialmente,
sourodomínio
escondidodos
de Óbidos.
partindo dos exercícios de contextualização cultural e análise crítica
17h00-19h00:
Museu Abilio de Mattos e Silva
já realizados.
Aula-Workshop:
Pretende-se assim finalizar a unidade curricular exercitando a capaPROGRAMAÇÃO
DE ARTEFACTOS
DIGITAIS
(PAD)
cidade de criar,
os passos conceptuais
que
nos podem levar a um
José Coelho,
Universidade
Aberta
estado mais avançado de Literacia do Media e, consequentemente,
Nesta sessão
estudantes
com maiores
dificuldades em
este mó- nos 3
a umaoscultura
mediática
mais enriquecida,
os realizar
quais, assentam
dulo, auxiliados
pelos colegas
avançados,deirão
artefactoindutor
Cs fundamentais
paramais
a construção
umconstruir
qualquerumprocesso
para uma
propostas dos
artefactos são conhecidas
de imagem
literacia:estática.
CulturaAs
(capacidade
de contextualização
cultural); Crípreviamente,
mas todo o de
trabalho
de crítica);
desenvolvimento
deverá (capacidade
decorrer
tica (capacidade
análise
Criatividade
de
nesta sessão, em ambiente colaborativo. No final, a instalação PAD será
criar e de inovar).
atualizada com os artefactos aqui produzidos.

11:00h – 11:30h: Intervalo para café

20:00h–21:30h: Jantar no Restaurante Muralhas
21:00h-23:00h: Intervenção Artística
e IntercultuGinja, fruto
do qual se compõe a
ralidade (VI) - continuação
magníca “ginjinha de Óbidos”
23:15h: Recolhimento
23
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26
15 17
março
julho
julho
2013
2013
(quarta)
(segunda)

INICIAM
INICIAM
AS PROVAS
AS PROVAS
FORMAIS
FORMAIS
DE AVALIAÇÃO
DE AVALIAÇÃO
08:00h
08:00h
– 08:30h:
– 08:30h:
Pequeno
Pequeno
almoço
almoço
no Hotel
no Hotel
LouroLouro
09:00h-11:00h:
09:00h-11:00h:
PROVAS
PROVAS
DE AVALIAÇÃO
DE AVALIAÇÃO
DE CAPACIDADE
DE CAPACIDADE
DE DE
INVESTIGAÇÃO
INVESTIGAÇÃO
(local:(local:
MuseuMuseu
AbílioAbílio
de Mattos
de Mattos
e Silva)
e Silva)
PACI-01:
PACI-01:
09:00h-09:45h
09:00h-09:45h
Tema:Tema:
PÓS PRODUÇÃO
PÓS PRODUÇÃO
DE IMAGEM
DE IMAGEM
COMOCOMO
SOLUÇÃO
SOLUÇÃO
NARRATIVA
NARRATIVA
Proponente:
Proponente:
José Pinheiro
José Pinheiro

INICIAM
INICIAM
AS PROVAS
AS PROVAS
FORMAIS
FORMAIS
DE AVALIAÇÃO
DE AVALIAÇÃO
PACI-03:
PACI-03:
11:30h-12:15h
11:30h-12:15h
Tema:Tema:
MÉDIAM-ARTE
ÉDIA-ARTE
LOCATIVA
LOCATIVA
E MAPEAMENTOS
E MAPEAMENTOS
DINÂMICOS
DINÂMICOS
NA COMNA COMPREENSÃO
PREENSÃO
DE FLUXOS
DE FLUXOS
URBANOS
URBANOS

Proponente:
Proponente:
IsabelIsabel
Carvalho
Carvalho
Orientador:
Orientador:
Adérito
Adérito
Marcos
Marcos
Arguentes:
Arguentes:
TeresaTeresa
Chambel,
Chambel,
Amílcar
Amílcar
Martins
Martins
PACI-04:
PACI-04:
12:30h-13:15h
12:30h-13:15h

Orientador:
Orientador:
Mirian
Mirian
Tavares
Tavares
Arguentes:
Arguentes:
TeresaTeresa
Eça, José
Eça,Bidarra
José Bidarra

Tema:Tema:
CULTURE
CULTURE
NATURE
NATURE
: O DOURO
: O D,OURO
A PAISAGEM
, A PAISAGEM
E A MÉDIA
E A MÉDIA
-ARTE-ARTE
DIGITAL
DIGITAL

Proponente:
Proponente:
TiagoTiago
Cruz Cruz

PACI-02:
PACI-02:
10:00h-10:45h
10:00h-10:45h
Tema:Tema:
DANÇA
DANÇA
E MÉDIA
E M
: ÉDIA
PERSPETIVAS
: PERSPETIVAS
DO ENSINO
DO ENSINO
DA DANÇA
DA DANÇA
PERFORPERFORMATIVA
MATIVA
NO PANORAMA
NO PANORAMA
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS

Proponente:
Proponente:
PedroPedro
Curado
Curado

Orientador:
Orientador:
Adérito
Adérito
Marcos
Marcos
Arguentes:
Arguentes:
TeresaTeresa
Chambel,
Chambel,
Amílcar
Amílcar
Martins
Martins

13:30��14:30�—A�����
13:30��14:30�—A�����
�� R����������
�� R����������
M�������
M�������

Orientador:
Orientador:
Mirian
Mirian
Tavares
Tavares
Arguentes:
Arguentes:
TeresaTeresa
Eça, José
Eça,Bidarra
José Bidarra
A prova
A prova
está pensada
está pensada
não para
não avaliar
para avaliar
definitivamente
definitivamente
os elementos
os elementos
apresentados
apresentados
mas para
maspermitir
para permitir
um espaço
um espaço
abertoaberto
de crítica
de crítica
construtiva
construtiva
e
e
de geração
de geração
de propostas
de propostas
de melhoria
de melhoria
que levem
que levem
o estudante
o estudante
a refletir
a refletir
e,
e,
eventualmente,
eventualmente,
a afinar
a afinar
o seu plano
o seu plano
de investigação
de investigação
para a para
tese adetese
doude doutoramento,
toramento,
que seque
aguarda
se aguarda
venha venha
a iniciar
a iniciar
em outubro
em outubro
próximo.
próximo.
Nesta Nesta
16 16prova prova
os estudantes
os estudantes
apresentam
apresentam
uma proposta
uma proposta
de plano
de plano
de tesedee tese e
ainda um
ainda
estudo
um estudo
do estado
do estado
da artedapreliminar.
arte preliminar.
julho julho

PACI-05:
PACI-05:
14:30h-15:15h
14:30h-15:15h
Tema:Tema:
SIMBIOSE
SIMBIOSE
ENTRE
ENTRE
SERESSERES
NASCIDOS
NASCIDOS
E FABRICADOS
E FABRICADOS
Proponente:
Proponente:
PedroPedro
Marques
Marques
Orientador:
Orientador:
José Bidarra
José Bidarra
Arguentes:
Arguentes:
Elizabeth
Elizabeth
Carvalho,
Carvalho,
José Coelho
José Coelho
26
16 26
16
março
março
julho julho
2013 2013

2013 2013
(terça)
(terça)

(quarta)
(quarta)
(terça)
(terça)
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O ARTEFACTO
APRESENTA-SE
... …
AINDA
AS PROVASAO
DEPÚBLICO
AVALIAÇÃO
O que pretendemos com o artefacto “Prazerosa",
PACI-06: 15:30h-16:15h
instigando a curiosidade dos mais novos ao seu
Tema: TRANSMEDIA STORYTELLING NO PANORAMA EDUCATIVO
usufruto, é que o momento constitua algo marcanProponente: Patrícia
te, Rodrigues
prazeroso, na sua carreira de leitores ou como
futuros leitores, através de uma experiência de
Orientador: José Bidarra
leitura
inigualável,
não através da alteração do
Arguentes: Elizabeth
Carvalho,
José Coelho
suporte do livro (situação hoje em dia trivial através da digitalização e posterior aumento de interatividade), mas sim pro17h00-19h00:
Localmuito
a designar
porcionando
um ambiente
especial à volta desta cadeira também ela
muito especial,
que maximize a interação entre o livro tradicional impresso
Intervenção-ação:
e o seu leitor. Mais informações em: extremosweb.net/prazerosa
INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (VII)
(continuação)
Tecnologia:
Amílcar
Martins,
Bidarra,
Universidade
Aberta visão atraProcessing
e Arduíno
para José
controlo
de diversos
servomotores,
vés de computador e múltiplos sensores e atuadores (RFID, pressão, óticos,
magnéticos, ..)
Esta ação tem por objetivo a produção de artefactos digitais fazendo a
ligação entre narrativas, com as suas características e linguagens próprias,
e o projeto baseado em
tecnologias N
multimédia
e orientado para a divulgaINSTALAÇÃO
.8
ção
via
Web.
Nomeadamente,
pretende-se
proporcionar
aos alunos um
Título: Tapete OPPIDUM/ÓBIDOS
contacto mais direto com hardware e software que permite a recolha de
Autor: imagens
Teresa Barradas
e sons, o seu tratamento e edição, e a produção de materiais finaLocal: Museu
lizados.Municipal
O programa tem uma forte componente prática, sendo necessário usar o
Resumo:
computador portátil. O desenvolvimento de um projeto online é o culminar de
todo este
Artefacto
interativo
emprocesso.
têxtil de algodão, bordado com e-materiais, formato 170x90cm, 20h00-21h00:
acabado com bainhas
à volta, abertas
nos 4 canJantar todo
no Restaurante
Muralhas
tos.
15 16
16 Surge na posição vertical, suspenso de uma barra metálica com
21h00-23h00:
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
E INTER2,5cm de diâmetro.
Na bainha
inferior será introduzido
uma vareta
julhojulho
julho
(VIII) (continuação)
metálica, CULTURALIDADE
para manter o tecido esticado.

201320132013Tecnologia:
(e-) materiais.
23h15:Diversos
Recolhimento
(terça)
(segunda)
(terça)
22

26

JÁ CONTINUAM
A MEIO CAMINHO
...
E AS VAMOS
VIVÊNCIAS
EM OPPIDUM
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
15:00h–16:30h: Visita Guiada a Óbidos
09:00h – 11:00h: Museu Abílio de Mattos e Silva
O Município de Óbidos presenteia toda a
Aula-Workshop:
equipa de professores, estudantes e conviPRODUTOS E LINGUAGENS DA
CULTURA
MEDIÁTICA
dados
com uma visita
à vila, ajudando a
perceber e conhecer os seus meanVítor Reia-Baptista, Universidademelhor
do Algarve
dros da urbe, a sua história e importância
Trata-se aqui de analisar e discutir as propostas apresentadas pelos
como vila medieval, moderna e criativa. É
estudantes de Produtos e/ou Linguagens
indutoras
de literacias
mais
quase certo
que vamos
encontrar
um teaprofundadas em qualquer domínio
dosescondido
Media, preferencialmente,
souro
de Óbidos.
partindo dos exercícios de contextualização cultural e análise crítica
17h00-19h00: Museu Abilio de Mattos e Silva
já realizados.
Aula-Workshop:
Pretende-se assim finalizar a unidade curricular exercitando a capaPROGRAMAÇÃO
DE ARTEFACTOS
(PAD)
cidade
de criar, os passos
conceptuais queDIGITAIS
nos podem
levar a um
José
Coelho,
Universidade
Aberta
estado mais avançado de Literacia do Media e, consequentemente,
Nesta
sessão
os estudantes
maiores dificuldades
em realizar
este
a uma
cultura
mediática
mais com
enriquecida,
os quais, assentam
nos
3 módulo, auxiliados
pelos
colegas mais
irãoprocesso
construir indutor
um artefacto
Cs fundamentais
para
a construção
deavançados,
um qualquer
para umaCultura
imagem(capacidade
estática. Asdepropostas
dos artefactos
são conhecidas
de literacia:
contextualização
cultural);
Crítodo o trabalho
desenvolvimento
deverá decorrer
tica previamente,
(capacidade mas
de análise
crítica); de
Criatividade
(capacidade
de
nesta sessão, em ambiente colaborativo. No final, a instalação PAD será
criar e de inovar).
atualizada com os artefactos aqui produzidos.

11:00h – 11:30h: Intervalo para café

20:00h–21:30h: Jantar no Restaurante Muralhas
21:00h-23:00h: Intervenção
e compõe
IntercultuGinja, frutoArtística
do qual se
a
ralidade (VI) - continuação
magníca “ginjinha de Óbidos”
23:15h: Recolhimento
27

23

26
17
março
julho

15

julho
2013
2013
(quarta)
(segunda

O ARTEFACTO APRESENTA-SE
PÚBLICO
... ...
VAMOS JÁ A AO
MEIO
CAMINHO
11:30h-13:30h: PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE
INSTALAÇÃO
N. 5
INVESTIGAÇÃO (local:
Museu Abílio
de Mattos e Silva)
Título: Galeria Musical
PACI-07: 11:30h-12:15h
Autores: José Gomes
Tema: EXPLORANDO E-MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM
Local: Centro de Design de Interiores – Maria José Salaviza - Sala 1
NOVO DESIGN DA MODA
Proponente: Teresa Barradas
Resumo:
Orientador: José Coelho
Projeto desenvolvido no âmbito da cadeira de Realidade Virtual. Apresenta
Arguentes:
Óscar
Vitorperíodos
Reia-Baptista
num ambiente
virtual
3DMealha,
os principais
estéticos da História da
Música. Foi utilizado em contexto educativo no corrente ano letivo na
EscolaPACI-08:
EB 2,3 de12:30h-13:15h
Leça do Balio.
Tema: AS NARRATIVAS TRANSMEDIA NO UNIVERSO DOS VIDEOJOGOS
Tecnologia:
Desenvolvido
em VRML.
Proponente:
Rogéria Eler
Orientador: Amílcar Martins
INSTALAÇÃO
N. 6
Arguentes: Óscar Mealha,
Mauro Figueiredo
Título: O Mar na... Música
Autores:
Cristina Gomes,
Gomes
20h00-21h00:
AlmoçoJosé
no Restaurante
Muralhas
Local:
Centro
de
Design
de
Interiores
–
Maria
José Salaviza
- Sala 1
14:30h-15:30h: PROVAS DE AVALIAÇÃO
DE CAPACIDADE
DE

INVESTIGAÇÃO (local: Museu Abílio de Mattos e Silva)
Resumo:
PACI-09: 14:30h-15:15h
No âmbito da cadeira de Realidade Virtual este projeto foi desenvolvido na
Tema:
OMOselecionado
TRANSFORMAR
BLOGUESno
EM
ARTEFACTOS
DA
Escola EB 2,3 de Leça
do C
Balio,
e apresentado
evento
Kit
MÉDIA-ARTE DIGITAL?

15

17

julho julho
2013 2013

Proponente: Noeli Batista
Orientador: Vitor Reia-Baptista
Arguentes: Teresa Eça, José Coelho

(quarta)
(segunda)
20

28

O ARTEFACTO
APRESENTA-SE
AO PÚBLICO
VAMOS
JÁ A MEIO CAMINHO
... ...
do Mar 2013,Aula-Workshop:
no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa em 17 de Maio,
15:30h-18:00h;
englobando trabalhos desenvolvidos nas áreas de Educação Musical,
VISÃO POR COMPUTADOR
Educação Visual e Clube de Artes.
João Rodrigues, Universidade do Algarve

Tecnologia:
Pretende-se finalizar a unidade curricular proporcionando um espaço de
A tecnologia
utilizada
no desenvolvimento
do projeto
é a Realidade
Aupartilha
e discussão
de resultados,
esclarecimento
de dúvidas
e apresentamentada,
suportada
plataforma
ção de
eventuais
projetospela
práticos
à luz daAurasma.
sua potencial aplicação na média
-arte digital.
INSTALAÇÃO N. 7
18:00h : Par�da em automóvel para Olho Mar�nho
Título: "Prazerosa"
Autores:
Rui
Gaspar E SABERES CONTEMPORÂNEOS
SABERES
DE
TRADIÇÃO
Local:
O Bichinho
Conto / Livraria
de Santiago
Encontro
com
as Gentesde
e ArteNautas
de Olho
Marinho
Amilcar Martins, Universidade Aberta
Resumo:
Muitos dos progressos mais estimulantes e promissores das expressões
A leitura é um ato solitário. Entre o leitor e o livro estabelece-se um diálogo
artísticas na multiplicidade das suas linguagens, encontraram o seu toque de
sui generis entre a criatividade do autor e o imaginário do leitor, numa partiharmonização e de sustentabilidade ecológica, na auscultação e leitura sode onde
emergem
saberes
e emoções.
bre oslha
sinais
do diálogo
fecundo
entre
os fluxos da tradição com os fluxos
da inovação.
Mas ler, o gosto pela leitura, não é algo inato. Como é do senso comum, por
vezes basta uma experiência positiva no ato ler para que o bichinho da leituUns e outros — saberes de tradição e saberes de inovação contemporânea
ra nunca
mais
nos abandone.
— muito
podem
beneficiar
deste provável diálogo aberto, atento e inclusivo, quiçá transformando-o numa matriz de esperança verdadeiramente impregnada de horizontes potenciadores de um real desenvolvimento continuCOM O APOIO DE: LIVRARIA
BICHINHO integrador
DE CONTO”
ado, ligado “O
e eminentemente
e
futurante.

15

26
17
O desafio que nos assiste para o
Encontro com as Gentes de Olho março
julho julho
Marinho, é o de praticarmos
2013 2013
este diálogo sincero e menos
frequentado, certamente
(segunda)
(quarta)
29

21

Oexperimentalista
ARTEFACTO
APRESENTA-SE
PÚBLICO
...
e tateador,
atento aos saberesAO
e aos
métodos de fabrico
de

O ARTEFACTO APRESENTA-SE AO PÚBLICO ...

artesãos e de artistas ditos “populares”, ousando arriscar a busca de pontes
e de caminhos de reciprocidades a explorar, criar e desenvolver.
grino por duas vezes, e das duas caminhei dezenas de quilómetros, dias a
praticando
convictamente
a atitude,
o gestomontanhas,
e a ação consequente
de
a fim, Talvez
por entre
dias e noites
ficaram para
trás florestas,
aldeique a arte
as, pequenas
vilas.digital contemporânea se quer como uma linguagem híbrida
nascente da imaterialidade, especialmente atenta à sua contribuição na
Esperava-me
umestética
altar. Por
várias vezes humanas.
me perguntaram se o fazia por
promoção
de comunidades
motivos religiosos. Respondi que pouco importa para a verdade. E se a
verdade está cá dentro, é essa a única que importa.

PACI-10: 11:30h-12:15h

Tecnologia:

PACI-11:
12:30h-13:15h
Resumo:
Tema:Uma
LUDISMO
,G
AMIFICATION
, REALIDADE
AUMENTADA
E M
UNDOS
vez por
ano,
em plena Serra
d'Arga, realiza-se
uma das
mais
típicas
VIRTUAIS
: RECURSOS EDUCATIVOS PARA A ÁREA DAS EXPRESromarias
minhotas.

AO SEXTO DIA … UM ENCONTRO COM O CONTO
QUE SE PINTA

A Nova Luz é uma instalação de video-mapping audiovisual interativa site
-specic que recorre a técnicas algorítmicas de construção audiovisual e
07:30h
08:00h: Pequeno
almoço
no Hotelmapping
Louro suportada
interativas
em –Processing
e tecnologia
de projection
pelo MadMapper.

15:30h-18:00h; Aula-Workshop:
INSTALAÇÃO N. 3
CIBERESPAÇO, COMUNICAÇÃO E CULTURA
Título: Divagações gráficas, num ambiente de aprendizagem
Bruno Silva, Universidade do Algarve

Autores: Estudantes e equipa docente PAD
Nesta sessão pretende-se finalizar a unidade curricular proporcionando um
Local:espaço
Centrode
de partilha
Design de
Interioresdo
– Maria
José
Salaviza
- Sala 1na produção e
e discussão
trabalho
final,
focando-se
pós-produção. Cada estudante faz uma apresentação individual do seu
trabalho sujeitando-se à análise crítica não só pelo docente como também
pelos pares.
Resumo:
Apresenta-se
neste artefacto,
um conjunto de trabalhos realizados por
11:00h-11:30h:
Intervalo
estudantes, como resposta a desafios colocados no curso de Programação
11:30h-13:30h:
DE AVALIAÇÃO
DEexemplos
CAPACIDADE
de Artefactos
Digitais PROVAS
(PAD), juntamente
com alguns
forneci- DE
INVESTIGAÇÃO
(local:
Museu
Abílio
de Mattos
e Silva)
dos. Todos
os trabalhos, para
além
da parte
técnica,
tiveram
tema livre,
sendo aqui apresentada uma divagação gráfica pelas diferentes ideias e
18
realizadas pelos estudantes.
15 reflexões
PELAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS:
Tecnologia: Todos os artefactos expostos, foram realizados em
julho julho
2013 Processing.

2013

Tema: MUNDOS VIRTUAIS E REALIDADE AUMENTADA: RECURSOS EDUInstalação n. 4
CATIVOS PARA O ENSINO DA MÚSICA
Título: Entre o Sagrado e o Profano na Romaria de S. João d'Arga
Proponente: José Gomes
Autores: Mário Manuel Dominguez da Silva, com o apoio de Tiago Cruz
Orientador: Mauro Figueiredo
e Fernando Faria Paulino
Arguentes:
Nuno
Vitor
Cardoso – Maria José Salaviza - Entrada
Local: CentroCorreia,
de Design
de Interiores

SÕES

O religioso das cerimónias, procissões e ausência de peregrinos convivem a
Proponente:
Gomes
escassosCristina
metros da
folia e da boémia, numa simbiótica mistura entre o saOrientador:
Figueiredo
grado, Mauro
o profano
e toda a dimensão rural e natural que a envolve.
Arguentes:
Nuno Correia,
João Rodrigues
Esta instalação
de características
de simulação simbólica e social, debruçase sobre esta dicotomia e convida o utilizador a tomar o papel ativo na representação deste peculiar acontecimento.

13:30h-14:30h: Almoço do Restaurante Muralhas
Tecnologia:

PACI-12:
14:30h-15:15h
Arte generativa
por via de agentes autónomos e comportamentos pseudo
aleatórios
elaborado
sob a FORMA
tecnologia
comDO
interface física conTema: OS VIDEOJOGOS COMO
DE Processing,
PRESERVAÇÃO
trolada
por intermédio
do micro-controlador
Arduino.
PATRIMÓNIO
IMATERIAL
CULTURAL

Proponente: Mário Dominguez

COM Bruno
O VALIOSO
Orientador:
Silva APOIO DE:
Arguentes: Teresa Romão, Vitor Cardoso

“Sardinheiras de Óbidos, pintalgam de vermelho os beirais e avivam a alma”

(quinta)
(segunda)
18

30

31

19

26
18 15
março
julhojulho
2013 2013
(quarta)
(segunda)
(quinta)

SEXTO DIAAPRESENTA-SE
… UM ENCONTRO
COM O CONTO
OAO
ARTEFACTO
AO PÚBLICO
...
QUE SE PINTA
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
PACI-13:
15:30h-16:15h
09:00h
– 12:15h:
Intervenção Artística e Interculturalidade (V)

Tema: IMERSÃO E PRESENÇA VIRTUAL: O AVATAR E A EXPRESSÃO AR-

12:30h – 13:30h:
Local: Centro de Design de Interiores
TÍSTICA NA MEDIAÇÃO DE REALIDADES
Proponente: Isa Seppi
INAUGURAÇÃO
DE INSTALAÇÕES
ARTÍSTICAS:
Orientador: Vítor
Cardoso
INSTALAÇÃO
N. 1
Arguentes: Teresa Romão,
Mauro Figueiredo
Título: CulturalNature Arga#2

Deslocação a pé para o atelier da pintora Romarina
Autor:16:45h:
Tiago Cruz
Passos, Museu Municipal de Óbidos

Local: Centro de Design de Interiores – Maria José Salaviza - Sala 2

17:00h-19:00h: Intervenção-ação:

nidade, inspiram,
induzem e marcam
a qualidade das
experiências
O ARTEFACTO
APRESENTA-SE
AO
PÚBLICO ...
plásticas criativas das nossas crianças.
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas

natural (cubo), este cria uma paisagem generativa, numa linguagem geométrica abstrata associada a cada uma das narrativas. A paisagem surge
assim
como
produto
destas atividades
sociais, NA
de um
conjuntoDE
de regras,
A
VEZ
AOS
MUNDOS
VIRTUAIS
NOITE
códigos e convenções sociais
Tecnologia: Java (Processing) e Arduino

ÓBIDOS

21:00h-23:00h; Aula-Workshop:
INSTALAÇÃO N. 2
REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
Título: A Nova Luz
UMA NOVA DIMENSÃO PARA A ARTE
Autor: Rodulfo Quintas

Vitor Cardoso,
Universidade Aberta
Local: Museu Paroquial
Mauro Figueiredo, Universidade do Algarve

Trata-se
de uma com
instalação
audiovisual
interativa que pretende ser uma reEncontro
Romarina
Passos
flexão sobre a paisagem enquanto verbo, sobre o paisagismo, na simbiose
entre Natureza/Cultura. Este encontro-oficina com a pintora e arte-

brasileira
que terá
O utilizador é convidado aeducadora
navegar através
de umRomarina
conjunto de Passos,
seis narratilugar
no
belo
jardim
de
segredos
e
de
surpresas
vas que representam atividades sociais que têm como consequência a
dodaMuseu
Municipal
de Óbidos, propõe-nos uma
transformação da paisagem
Serra de
Arga.

Nesta Resumo:
sessão pretende-se dar uma oportunidade a todos os intervenientes na
unidade
curricular
paradeparei-me
apresentarem
e projetos
Cheguei,
entrei,
comvisões
um altar
cheio eindividuais
vazio. Vi aconcreluz e sentitos sujeitando-os
à análise
A aula abarca
as motivação
seguintes intervenme inspirado.
E assimconjunta.
nasceu a motivação.
E que
é essa chamações: da “inspiração” que nos coloca o pensamento em ação? Certamente não é a
do vazio, é a do pensamento cheio que finalmente encontra a oportunidade
∗ “Uma
Visão Atual da Realidade Aumentada” por Mauro Figueiredo;
para escoar. E escoa, porque inicia um processo que começa a escorrer
lentamente,
com Aplicação
mais dúvidas
que certezas.
É o inicio por
do processo
∗ “Mar
na... Música,
de Realidade
Aumentada”
José Go-criatiNesse instante,
mesvo.
e Cristina
Gomes;a criação torna-se uma necessidade.

Ao mesmo tempo, o utilizador abala estas atividades e, através desta intearte, pela
experimentação
ração, através de uma metáfora
associada
ao espaço e pelos ecos coloridos

viagem pelos saberes sensíveis da educação pela

a Mundos
luz. MasVirtuais”
não aquela
nos meus olhos,
∗ “A Realidade VirtualVie os
por que
Vitorentrava
Cardoso;

∗ “Galeria Musical Virtual” por José Gomes

Resumo:
PINTA O CONTO QUE TE CONTO

da abordagem metodológica ensaiada pela artista
e pedagoga com crianças de 10 jardins de infância do concelho:
15 18 A-da-Gorda, A-dos-Negros, Amoreira, Gaeiras, Gracieira,
Óbidos,AOlho
Marinho,
Sobral,
Usseira e Vau.
POIO DA
JUNTA DE
FREGUEjulho julho
SIA DE OLHO MARINHO NO
Este Programa
Educativo
Pensar Colorido revelar-nos2013 2013
ENCONTRO
DE SABERES:
á como o acervo de vários contos de fadas, que são
(quinta)
(segunda)
hoje narrativas arquetípicas de pertença da huma16

32

reflexo dos raios de sol que iluminavam o altar.

Vi aquela, a outra, uma luz de dentro para fora, ilumina-

Protagonista
Entre Realidades”
Isaemoções,
Seppi
∗ “Avatar, Mediador eda
pelo pensamento,
conduzida por
pelas
ga18 15
26
nhando forma com a sensibilidade que a projetou
naquele altar. Imaginação, talvez.
julho julho
março
23:15h: Recolhimento
Serei religioso? E que autoridade tenho para 2013
2013 2013
trabalhar sobre o trabalho dos outros? Pou(quinta)
(segunda)
co importa para a verdade. Pois fui pere- (quarta)

33

17

MONTAGEM DE
INSTALAÇÕES
ARTÍSTICAS
JORNADAS
DE ENCERRAMENTO
O artefacto
digital
é um
fim em si para o
08:00h–08:30h: Pequeno
almoço
no não
Hotel
Louro
investigador!
08:30h–09:00h: Local: Auditório Municipal
Este constituieum
meio para
meditação estética,
Acolhimento
receção
dos aconvidados

um contínuo questionamento do mundo através
de um processo de interação com o artefacto /
09:30h–10:00h: Cerimónia
das Jornadas
instalação de
emAbertura
desenvolvimento
para (re)criar
significados ou reforçar sentidos e em última
SESSÃO DE ABERTURA:
instância criar novos discursos estéticos3.
Telmo Faria, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
Paulo Dias,DMAD
Reitor da
Universidadevários
Abertatrabalhos de índole tecnolóOs doutorandos
desenvolveram
gico/artístico
no contexto
dasdavárias
unidadesdo
curriculares
João Guerreiro,
Reitor
Universidade
Algarve que constituem
o primeiro ano do doutoramento. Alguns destes trabalhos atingiram alguma
Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento em Média-Arte Digital, Unimaturidade assumindo a forma de artefacto digital / instalação artísicaversidade Aberta
tecnológica ainda que de cariz puramente experimental.
Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento em Média-Arte Digital,
Universidade
Algarve
MONTAGEM
DE do
INSTALAÇÕES
ARTÍSTICAS

José Coelho, Universidade Aberta
10:00h–11:00h: Conferência / Debate
No processo de montagem pretende-se que todas as instalações
DOUTORAMENTO
EMdoutorandos
MÉDIA-ARTE
DIGITAL:
planeadas
e assumidas pelos
possam
ficar em DA
plenas
VISÃO
À
INTERVENÇÃO
NA
CENTRALIDADE
DOserão
condições de serem apreciadas pelo público. As instalações
ARTEFACTO
distribuídas
por quatro locais distintos, a saber, o Centro de Design
Adérito Marcos,
Diretor
do Doutoramento
em Média-Arte
Digital
de Interiores,
o Museu
Municipal,
o Museu
Paroquial,
e a LivrariaResumo:
de Santiago.
Nesta conferência pretende-se trazer para a discussão e análise
os conceitos, ideias-chave, preocupações e desafios que se colocaram

Num19primeiro momento faz-se uma visita coletiva a todos os locais
na génese do doutoramento em média-arte digital. A média-arte
de instalação
para conhecimento e verificação. Num segundo
julho digital é um conceito recente que tem vindo a afirmar-se como
ulho
momento uma
as equipas
de montagem
trabalham
paralelocaractepor
área transdisciplinar
da arte,
ciência em
e tecnologia
2013
todos
os
locais
de
instalação.
No
terceiro
e
último
momento
rizada pelo cariz intervencionista dos seus produtos, deno2013
será realizada
uma
coletiva
por todos os locais, e
minados
de visita
artefactos
digitais/computacionais.
(sexta)
sábado)
efetuadas as últimas afinações.

13

14

34

JORNADAS
DE ENCERRAMENTO
O TRABALHO
CONTINUA
… DOMINGO FORA
08:00h–08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
11:00h–11:30h: Intervalo
09:00h–13:15h: Montagem de Instalações Artísticas (II)
13:30h–14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
11:30h–13:30h: 1º Andamento
14:30h–16:15h: Montagem de Instalações Artísticas (III)
17:00h–19:10h: Intervenção Artística e InterculturalidaINTERVENÇÃO-AÇÃO:
de (III)
20:00h–21:00h:
Jantar noDE
Restaurante
Muralhas
1º andamento:
ARTENAUTAS
OPPIDUM
AD ASTRA
21:00h–23:00h: Intervenção Artística e InterculturalidaAmílcar Martins, Professor Arte e Educação; Mestre de Cerimóde (IV)
nias 1º Retiro Doutoral, Universidade Aberta
Óbidos Medieval; Óbidos Criativa; Óbidos, Vila Literária; Óbidos, Lugar
O criativo de arte digital imerge num processo de intensa reflexão,
de Sonhos! É com os ecos envolventes desta pujante oferenda que se dá ao
enquanto
ciclo—
dearticulando
criação, que
resulta
mundo
de corpono
e alma
passado,
presente e devir criador —,
do
amadurecimento
gradual
da
sua
visão
que nos entrelaçamos numa trajetória desejada
que nos liga, seduz e inspira.
inicial, da
experimentação
prática
asem nós. Por isso, somos
Tornamo-nos,
assim,
pertença do lugar
e docom
lugar
tecnologias
e os materiais
e daArteNautas
construção
ArteNautas
de Oppidum
Ad Astra!
de Óbidos para além dos
Astros!
ArteNautas
que simbolizam
Astros como
efetiva
ou materialização
de os
protótipos
de metáfora de criação de
Infinitos
e do(im)Prováveis!
próprio artefacto, que refina ou aban-

donaforma
(os protótipos),
enquanto
redefine
o marcada pelo cunho da
Daremos
mais prolongada
no tempo,
ou mais
seu
significado
e
forma.
efemeridade, a uma constelação de conceitos-guias inspiradores dos nossos
processos performáticos de criação. Ei-los que assomam na resposta à conExiste um processo interior, de questionamento ao nível do “eu”,
vocatória: viagem, encontro, diversidade cultural, interculturalidade, sonho,
dos vários
“eu”sinclusão,
e dos “outros”,
assumempesquisa,
a forma dos
materisituação,
exploração,
aventura,que
descoberta,
liberdade,
ais, partilha,
das tecnologias,
e dosartística,
atuais e futuprazer,
intervenção
ros observadores/utilizadores/
performance,
leitura, segredos, criati14
experimentadores
humanosdeda sua
19
vidade,
felicidade, reinvenção
26
Oppidum
obra. / Óbidos. APRENDI- julho julho
março
ZAGEM!
O roteiro sobre os proces-

35

15

2013
2013
2013
(domingo)
(sexta)
(quarta)

JORNADAS
DEASTROS
ENCERRAMENTO
AD ASTRA OPPIDUM
! ATÉ AOS
ÓBIDOS !
sos de criação
contará com
um deambular
pelas
Ultrapassadas
as artística
primeirasa partilhar
emoçõesine loco
(re)encontros
é preciso
agora por
galerias,
pelos Neste
museus,
pelas livrarias,
pelos recantos
e espaços
cénicos
mãos
ao trabalho.
primeiro
dia estão planeadas
duas ações
de Interonde se
dizem ao
as instalações coordenadas
e as narrativaspelos
sugeridas
e evidenvenção
Artística
e mundo
Interculturalidade,
professores
ciadas pela integração das linguagens múltiplas em presença: o teatro da
Amílcar
José
Bidarra,
assim como
o iníciode
dahistórias
Montagem
das
vida eMartins
a dançaenas
pessoas,
a música
e a contação
a ficcionar
Instalações
Artísticas
Experimentais
processo
coordenado
pelo
profesrealidades inventadas, as ruas estreitas e os jardins escondidos, os horizonsortes
José
Coelho
com o apoio
do artista
digital visitante,
Rudolfo
Quintas.
mais
longínquos
ou a casa
de proximidade,
as artes
visuais
e o design
das formas, das cores e da luz, o livro amigo em aliança viva com a arte
digital dos caminhos contemporâneos da expansão.
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA
E INTERCULTURALIDADE
Este epicentro detonador
de Oppidum
/ Óbidos, conjugar-se-á em vários
tempos
e
modos,
pela
apreensão
criadora e expressiva das vivências susciAmilcar Martins, Universidade Aberta
tadas pelas viagens do nosso retiro doutoral. Serão estas viagens que nos
A abordagem metodológica desta área
deverá ter
como foco a invenção
a
conduzirão
à matéria-prima
capaz deegerar
criação de narrativas com epicentroo no
espaço
Oppidum
/ Óbidos
e na
fabrico
e ade
partilha
de ideias
e seus
fragsua diversidade cultural, estética e artística.
mentos, de excertos e de ensaios, de narrahabitam
oshistória
andamentos
livres
Era uma vez... um lugar acasteladotivas
que que
herdou
da sua
o nome
de de
uma opartitura
imprevisível,
inclusiOppidum, Óbidos. Os forasteiros que
visitamaberta,
diariamente
são tocados
va,dacidadã,
solidária,
criadora,
tal como
pelo envolvimento, encanto e magia
bela vila
medieval
portuguesa.
À o
é a do
vida
na sua
génese em
e fluidez.
Afinal
volta da muralha o abraço generoso
tempo
revela-se
cada pedra
somos atores
e protagonistas
desta céniviagem
erguida, em cada cor avistada no horizonte,
em cada
recanto e espaço
à solta para contar!
co criados pela diversidade cultural de
dosnarrativas
povos queartísticas
lá viveram.
Por isso, estaremos juntos nestes contos
Em cada ciclo geracional, habitantesimpregnados
e visitantes alegraram
o quotidiano
da da
de ArteNautas
com o adn
vilamulticulturalidade
com afagos de mãos
protetoras
e
embelezadoras,
com
visões
empreendo nosso mundo de diferenças! AM e DMAD estudandedoras alargadas e sonhadoras, com gestos determinados por artesãos,
tes!
artistas e criadores que teceram juntos esta identidade sempre em (re)
construção
e em–busca
do infinito
além
Astra! Até aos
Astros!
13:30h
14:30h:
Almoço
noAd
Restaurante
Muralhas

AD ASTRA OPPIDUM
! ATÉ
ASTROS ÓBIDOS!
JORNADAS
DEAOS
ENCERRAMENTO
bração
de um Encontro,
na forma Municipal
de um retiro doutoral em residência. Para
14:30h
– 16:30h:
Local: Auditório
ele se busca uma trajetória que nos proporcione,

∗ convergir num projeto inspirador com significado pessoal, artístico,
14:30h–16:30h:
Conferência / Debate
cultural e científico;
∗ praticar o 1:
jogo de troca de figurinhas com as pessoas, os lugares e os
COMUNICAÇÃO
tempos;
REVISITANDO A FABRICAÇÃO DA AUTENTICIDADE: PÓS∗ partilhar
uma teiaDE
de saberes
que integremEosCATÁSTROFE
fluxos da tradição,
DESIGN,
FUTUROS
PERPLEXIDADE
EMda preservação
e da permanência, associados aos fluxos da inovação, da efeCÂMARA
LENTA
meridade e da (im)permanência;
Heitor Alvelos, Professor de Design e Novos Media, Fac. Belas Artes,
∗
desenvolver
uma empatia dinâmica, progressiva e espiralante de descoUniversidade
do Porto
berta e invenção de Oppidum / Óbidos;
Resumo:
∗ criar narrativas performativas in loco que desafiem a expansão das múlA convergência
entre tecnologia
tiplas linguagens
artísticas.e subjetividade tem-nos de algum modo
mantido na convicção de que vivemos numa era pós-determinista. Numa
certa perspetiva, é verdade: basta verificar que a crise económica mundial
deriva
diretamente
especulação.
Vista
do Castelode
depura
Óbidos:
Mas o que significa esta convergência no território do design? Antes de
mais a evidência da sua emancipação relativamente ao estatuto de prática
especializada. Mas mais ainda a verificação de que os constantes apelos à
rutura (estética, social, afetiva) parecem, perversamente, reafirmar o modelo supostamente contestado.
Argumentar-se-á, essencialmente, o imperativo de abordagens oblíquas
como modo de sobrevivência: individual, profissional, existencial.

19
É este o fantástico espaço patrimonial em devir que é gerador de uma
autêntica Fábrica de Criatividade — simultaneamente real e ficciojulho julho
13

nal —, que nós ArteNautas (Viajantes, Animadores e Educadores

2013 2013 pela Arte), vindos de uma constelação diferenciada de lugares
(sexta) do nosso mundo, estamos convocados para confluir na cele(sábado)
12
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Chocolate de Óbidos
Oppidum Ad Astra
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19 13
26
julho julho
março

2013 2013
2013
(sexta)
(quarta)
(sábado)

eventos,
festividades 2:
e celebrações. Dotado dos meios e, sobretudo, da
COMUNICAÇÃO
vontade para fazer de si um lugar transversal e expansivo de emergência
A/R/TOGRAPHY:
UMA PROPOSTA
DE INVESTIGAÇÃO
PARA
fecunda
da Criatividade, Óbidos,
mais recentemente,
apostou em tornar-se
AS ARTES
Vila Literária.
Há muito que Óbidos se inscreveu como o lugar do Chocolate ouTeresa
o lugarEça,
de uma
Feira Medieval
notável.
Tantas
são as realizações
Investigadora
em Artes
Visuais,
International
Society For
que atraem
gentes
de
várias
nacionalidades
ao
longo
do
ano. Óbidos é
Education Through Arts (InSEA)
lugar internacional de eventos e realizações em áreas tão diversificadas
como Resumo:
o são a cultura, as artes, a educação, o desporto ou as indústrias
criativas.
Algumas metodologias de pesquisa baseadas nas artes ou metodologias de
investigação
utilizando
processos
artísticos
têmdistintiva
sido usadas
Em quarto
lugar porque
Óbidos
recebe bem.
A marca
destafrequentesua
menteencontramo-la
por pesquisadores(as)
no seio
InSEA.
coordenadora do
identidade
nas suas gentes
emdageral,
mas Como
que é confirmada
grupo dedas
pesquisa
da InSEA
Research
e como
assistente
pela liderança
autoridades
locais(InSEA
da autarquia.
AoBoard)
sonharmos
realizar
editora
da revista
International
JournalemEducation
Art tenho
nesta vila
histórica
o retiro
do doutoramento
média-arteThrough
digital, conassistido
a um
vastonuma
debate
sobre
o contributo
e as particularidades
cretizamo-lo
com
alegria
feliz
parceria
com a Câmara
Municipal de deste
tipo
deisso
metodologias.
Óbidos.
Por
nos apraz aqui registar os nossos profundos agradecimentos à autarquia e ao Presidente Telmo Faria. Os nossos agradecimentos
Esta apresentação incidirá nesse debate e também no movimento “a/r/
especiais dirigem-se também a Ana Calçada, coordenadora da rede de
tography”, que não se define como metodologia mas sim como conceito
galerias e museus de Óbidos, pelo empenhado e genuíno interesse sempre
onde cabem metodologias híbridas, e que tem sido alvo de bastante intepresentes, bem como a Luizinho Leal, músico e arte-educador, pelo elo de
resse e crítica por parte dos teóricos da educação artística.
ligação amigo que fez prova ao longo do processo de criação e montagem
do nosso
evento.
Enunciaremos
primeiro a investigação baseada nas artes (ABR) e a investigação baseada em imagens ( IBR), em segundo lugar vamos debater o
Finalmente, e em quinto lugar, queremos manifestar o desejo que o retiro
conceito de ‘a/r/tography’ e concluiremos com algumas propostas de indoutoral em Óbidos constitua uma real oportunidade criada para aprofunvestigação colaborativa ativista (SER).
darmos o percurso individual de cada um dos nossos estudantes. Ao tornarmo-nos
uma comunidade
construída através dos métodos de ensino a
COMUNICAÇÃO
3:
distância e do e-learning, queremos agora com este retiro tornar-nos — a
A ARTE DIGITAL
COMO
INSPIRAÇÃO
E TERRITÓRIO
DE
partir desta
partilhada
vivência do
hálito vital de preEXPERIMENTAÇÃO
PARA
APLICAÇÕES
COMERCIAIS
sencialidades que nos humaniza —, uma comunidade
consolidada
e aberta ao
mundodee com
Óbidos
no /coraFernando Nabais,
Investigador
e Gestor
Projeto,
YLabs
YDreams
ção de todos nós! Bem hajam! Votos de um feliz reti19
Resumo:
ro para todos(as)!

julho
2013

(sexta)

Na Amílcar
sua interligação
estrutural
com desenvolvimento
tecnológiMartins,
Universidade
Aberta
co, a arte digital transforma-se a uma velocidade vertiginosa
Mestre
dedeixa
Cerimónias
1º Retiro Doutoral
que não
espaço do
à sedimentação
de vanguardas. Poder
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-se-ia dizerCHEGADOS
que está em permanente
estado de
a sua assiA ÓBIDOS
…vanguarda
MÃOS ou
AOqueTRABALHO
milação pelo mainstream se desenrola à medida da familiarização dos utilizadores com a tecnologia e com os conceitos apresentados. Esta apresentação pretende mapear exemplos de aplicações comerciais emergentes de
almoço no
Louro
obras e 09:00h–10:30h:
conceitos da arte Pequeno
digital, focando-se
noHotel
portfólio
de projetos da
11:30h–13:15h: Acolhimento no Museu Abílio de Mattos
YDreams.

e Silva.
Abertura e Instruções Gerais pela equipa organizadora do
DIVERSIDADE
retiro. PENSADA, DIVERSIDADE VIVIDA
Diana de13:30h–14:30h:
Vallescar, Investigadora
de Investigação
em Artes e
AlmoçononoCentro
Restaurante
Muralhas
Comunicação,
Projeto
DIV.ED,
Universidade
Aberta
14:30h–16:15h: Intervenção Artística e Interculturalidade
Resumo:(I)
17:00h–19:10h: Intervenção Artística e Interculturalidade
A conferência pretende explorar a diversidade cultural, os seus significados
e as suas(II)
implicações educativas.
20:00h–21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
Desenvolverá três pontos: a) aproximação à noção de diversidade e diversi21:00h–23:00h:
de Instalações
Artísticas
dade cultural;
b) gestão da Montagem
diversidade cultural
na educação,
implicações e
COMUNICAÇÃO 4:

desafios; c) o princípio da interculturalidade e esboçará algumas conclusões
e pistas educativas.
No primeiro dia do Retiro Doutoral estamos deslumbrados com a luz e as
cores de cadaIntervalo
recanto da vila, com os canteiros de sardinheiras, os aromas
16:30h–17:00h:
que indiciam sabores e que se entranham nas narinas, as gentes e o mercado
17:00h–18:30h: 2º andamento
e, sobretudo, o castelo ao fundo, envolvendo-nos com as suas muralhas
INTERVENÇÃO-AÇÃO:
como se fossem longos braços …

2º andamento:
ARTENAUTAS
DE OPPIDUM
ASTRAe irá funcioO Museu Abílio
de Mattos e Silva
é o espaço deAD
acolhimento
nar como da
o quartel
general
Retiro Doutoral.
Sendo um curso ministrado
(Continuação
viagem)
AMdo
e DMAD
estudantes!
a distância, através de plataforma e-learning, esta constitui a primeiríssima vez, para a maior parte dos intervenientes, professores e estudan18:30h:
Abílio
Mattos
Silva
tes, Local:
que se Museu
encontram
carade
a cara.
É ae confirmação
in loco, olhos 19 13
nos Sessão
olhos, de
de aprendizagem
de percursos
Encerramento
e Balanço e cumplicidades virtu-julhojulho
ais feitas de vivências e convivências partilhadas em rede 20132013
20:00h:
Ceiaum
doano
Retiro
durante
letivo.

(sexta)
(sábado)
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13 de julho de 2013 (sábado)
PROGRAMA
09:00h
– 10:00h: Pequeno
almoço no Hotel Louro
(RESUMO)
PROFESSORES
DO DOUTORAMENTO
EM MÉDIA‐ARTE DIGITAL
11:30h – 13:15h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Abertura: INTRODUÇÃO E INSTRUÇÕES GERAIS
13:30h
– 14:30h:
Almoço Arte
no Restaurante
MuralhasComputacional, Medias Cria�‐
ADÉRITO
MARCOS
Digital, Esté�ca
14:30h – 16:30h: Local a designar
vos, Universidade Aberta
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (I)
MIRIAN
TAVAVES
Arte
e Comunicação
16:30h
– 17:00h:
IntervaloMedia
(MuseuDigital,
Abílio de
Mattos
e Silva)
17:00h – 19:00h: Local a designar
Universidade do Algarve
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (II)
FERNANDO
19:00h –GONÇALVES
20:00h: Livre Educação e Medias Educacionais
do Algarve
20:00h – 21:00h: Jantar noUniversidade
Restaurante Muralhas
21:00h – 23:00h: Local das instalações
VITOR REIA‐BAPTISTA
Cinema
e
Literacia
dos Medias ARTÍSTICAS (I)
Prática-ação: MONTAGEM DE INSTALAÇÕES
23:10h: Recolhimento
Universidade do Algarve
14 de JOSÉ
julho BIDARRA
de 2013 (domingo)
Jogos e Narra�vas Digitais, Medias Educacionais
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
Universidade
09:00h – 13:30h: Local das
instalações Aberta
Prática-ação:
DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS (II)
AMÍLCAR MARTINS Arte MONTAGEM
Educação, Intervenção
Ar�s�ca, Interculturali‐
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
dade,
Universidade
Aberta
14:30h – 16:30h: Local das instalações
Prática-ação: MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS (III)
MAURO
Virtual
e Aumentada,
16:30h –FIGUEIREDO
17:00h: IntervaloRealidade
(Museu Abílio
de Mattos
e Silva) Instalações
Universidade do Algarve
17:00h – 19:00h: Local a designar
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (III)
19:00hJOSÉ
– 20:00h:
Livre Artefactos Digitais, Sensores e Atuadores, Instala‐
COELHO
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
ções, Universidade Aberta
21:00h – 23:00h: Local a designar
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (IV)
VITOR CARDOSO Realidade Virtual e Ambientes Mul�u�lizador
23:10h: Recolhimento
Universidade Aberta
15 de julho de 2013 (segunda-feira)
08:00h – 08:30h: Pequeno almoço no Hotel Louro
JOÃO–RODRIGUES
Visão por Computador, Instalações
09:00h
12:15h: Local a designar
Intervenção-ação:
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (V)
Universidade
do Algarve
12:30h – 13:30h: Centro de Design de Interiores—Maria José Salaviza
Inauguração
das Instalações
Artísticas eExperimentais
BRUNO SILVA
Comunicação
Audiovisual
Cibercultura
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
Universidade
do
Algarve
15:00h – 16:30h: Visita guiada à vila de Óbidos
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
17:00h
– 19:00h:
Museu Abílio
Mattos e Silva
GABRIELA
BORGES
Arte edeComunicação
Aula-workshop:
PROGRAMAÇÃO
DE ARTEFACTOS
DIGITAIS
Universidade
Federal Juiz
de Fora, Brasil
19:00h – 20:00h: Livre
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
21:00h – 23:00h: Local a designar
Intervenção-ação: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (VI)
23:10h: Recolhimento
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16 de julho de 2013 (terça-feira)
PROGRAMA
DE
CRIATIVIDADE
E DE(RESUMO)
08:00h – ÓBIDOS!
08:30h: PequenoLUGAR
almoço no Hotel
Louro
09:00h – 11:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Provas de AvaliaçãoCULTURAL
de Capacidade de Investigação:
DIVERSIDADE
ABERTA AO MUNDO
∗ “PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM COMO SOLUÇÃO NARRATIVA”, José Pinheiro
∗ “DANÇA E MÉDIA—PERSPECTIVAS DO ENSINO DA DANÇA PERFORMATIVA NO PANORAMA PORTUGUÊS”, Pedro Curado
Porquê escolher Óbidos para lugar de um en11:00h – 11:30h: Intervalo (Museu Abílio de
Mattosformativo
e Silva)
contro
e de pesquisa, na modalidade
11:30h – 13:30h: Local: Museu Abílio de Mattos
e Silva
de um
retiro doutoral, em residência, da comuProvas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
de média-arte digital da Universidade
∗ “MÉDIA-ARTE LOCATIVA E MAPEAMENTOSnidade
DINÂMICOS NA COMPREENSÃO DE FLUXOS URBANOS”, Isabel Carvalho
Aberta e Universidade do Algarve?
∗ “CULTURAL NATURE: O DOURO, A PAISAGEM E A MÉDIA-ARTE DIGITAL”, Tiago Cruz
A resposta a esta pergunta é multifacetada e
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
14:30h – 16:30h: Local: Museu Abílio de Mattos
e Silva
necessariamente
inacabada, porque em construProvas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
ção cumulativa permanente. Por isso, o caleidoscópio do nosso olhar
∗ “SIMBIOSE ENTRE SERES NASCIDOS E FABRICADOS: COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA NA CRIAÇÃO DE
devolve-nos
uma fragmentação de imagens sobre a nossa escolha
ARTE DIGITAL
”, Pedro Marques
MÉDIA-sentido
∗ “TRANSMEDIA
STORYTELLING
NO PANORAMA
EDUCATIVOdestas
”, Patrícia
Rodrigues
de Óbidos.
Pontuemos
apenas algumas
imagens!
16:30h – 17:00h: Intervalo (Museu Abílio de Mattos e Silva)
Em primeiro
lugar porque Óbidos constitui de per se um lugar imediata17:00h – 19:00h:
Local a designar
INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE
(VII)
mente Intervenção-ação:
atraente aos sentidos,
e estimulante
para induzir e desencadear
o
19:00h – 20:00h: Livre
gosto
para
nele
sonhar,
intervir
e
realizar.
Óbidos
é
um
lugar
de sonhos.
20:00h – 21:00h: Jantar no Restaurante Muralhas
Que nos
transmite
21:00h – 23:00h:
Local
a designarum sentimento de acolhimento, de bem vindos, de bem
Intervenção-ação:
ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE
estar na
vila. Que nosINTERVENÇÃO
suscita a oportunidade
para realizarmos (VIII)
sonhos não
23:10h: Recolhimento
só (im)prováveis, mas tornamo-los reais com a cooperação empenhada
17 de julho de 2013 (quarta-feira)
das gentes
do almoço
lugar.no Hotel Louro
08:00h – 08:30h:
Pequeno
09:00h – 11:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Em segundo
lugarPRODUTOS
porque EÓbidos
detém
uma historiografia
Aula-workshop:
LINGUAGENS
DA CULTURA
MEDIÁTICA fascinante.
ÓbidosIntervalo
é um lugar
viagem
no tempo.
11:00h – 11:30h:
(Museude
Abílio
de Mattos
e Silva) Parte dos elementos que fizeram
11:30h – 13:30h:
Local: o
Museu
de Mattos
e Silva hoje, encontra-os o cidadão comum
de Óbidos
que Abílio
ele nos
apresenta
Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
preservados
nas formas perenes da muralha que demarca, envolve e abra∗ “EXPLORANDO
E-MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO DESIGN DA MODA”, Teresa Barradas
ça o seuTRANSMEDIA
território.NOMas
também os encontra na sua rede de galerias e
∗ “AS NARRATIVAS
UNIVERSO DOS JOGOS”, Rogéria Eler
museus,
nas suas
igrejas, Muralhas
nas ruas estreitas e nos jardins, nos seus traços e
13:30h – 14:30h: Almoço
no Restaurante
14:30h – 15:30h:
Museu
Abílio
Mattos e Silvao esteio do tempo que ali ecoa sempre
modosLocal:
de viver
que
nosdetransmitem
Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
renovado.
∗ “COMO TRANSFORMAR BLOGUES EM ARTEFACTOS DA MÉDIA-ARTE DIGITAL?”, Noeli Batista
15:30h – 18:00h:
Local: Museu
Abílio
de Mattos
e Silva demonstra querer ser uma autêntica
Em terceiro
lugar
porque
Óbidos
VISÃO POR COMPUTADOR
FábricaIntervenção-ação:
de Criatividade.
Óbidos faz prova no seu quotidiano de uma traje18:00h – 18:30h: Deslocação em carro para Olho Marinho
tória de
intervenções
em merenda)
várias dimensões do seu calendário de
19:00h – 22:30h:
Local:
Olho Marinhoplurais
(inclui jantar
Intervenção-ação: “SABERES DE TRADIÇÃO E SABERES CONTEMPORÂNEOS ”, organizado pela Junta de Freguesia de Olho Marinho
22:30h – 23:00h: Retorno a Óbidos
23:10h: Recolhimento
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18 de julho de 2013 (quinta-feira)
Mensagem
do Presidente da Câmara MunicipalPROGRAMA
de Óbidos
(RESUMO)
07:30h – 08:00h: Pequeno almoço no Hotel Louro

09:30h – 11:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
Aula-workshop: CIBERESPAÇO, COMUNICAÇÃO E CULTURA
“O Retiro
Doutoral
Média-Arte Digital é desenvolvido pelo Município
11:00h
– 11:30h: em
Intervalo
11:30hem
– 13:30h:
Local:
Museu
Abílio de Mattos Aberta
e Silva e Universidade do Alde Óbidos
parceria
com
a Universidade
Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
garve.∗Pretende
abrir
um
novo
ciclo
de
parcerias
que terá como espaço de
“MUNDOS VIRTUAIS E REALIDADE AUMENTADA: RECURSOS EDUCATIVOS PARA O ENSINO DA
Gomes o território de Óbidos.
MÚSICA”, José
experimentação
e reflexão
∗ “LUDISMO, GAMIFICATION, REALIDADE VIRTUAL E MUNDOS VIRTUAIS: RECURSOS EDUCATIVOS
PARA A ÁREA DAS EXPRESSÕES”, Cristina Gomes
Para além
MuseuAlmoço
Abílionose
tornar oMuralhas
centro de trabalho deste Retiro en13:30hdo
– 14:30h:
Restaurante
16:30h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
quanto14:30h
lugar– de
partilha
de
conhecimento
e reflexão, os espaços de cultura
Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação:
de Óbidos
vão
receber
os
trabalhos
experimentais
dos doutorandos;
traba∗ “OS VIDEOJOGOS NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMATERIAL
CULTURAL”, Mário
Dominguez
∗ “IMERSÃO
E PRESENÇA
VIRTUAL
: interação
O AVATAR E com
A EXPRESSÃO
ARTÍSTICA
NA
MEDIAÇÃO
lhos estes
que
têm
como
foco
a
o
público
em
sítios
onde DE REALIDADES”, Isa Seppi
seria inesperado
encontrar
uma obra
deMattos
arte edigital
16:30h – 17:00h:
Intervalo (Museu
Abílio de
Silva) (experimental) que
17:00h
–
19:00h:
Local:
Museu
Municipal
de
Óbidos
simultaneamente interage com as restantes obras de arte expostas, mas
Intervenção-ação: “PINTA O CONTO QUE TE CONTO”, Romarina Passos
também
com– 20:00h:
o público
19:00h
Livre visitante, como por exemplo, um tapete colocado
20:00h
no Restaurante
Muralhas
na parede
do– 21:00h:
MuseuJantar
Municipal
que reage
aos movimentos de quem passa
21:00h – 23:00h: Local: Museu Abílio de Mattos e Silva
ou uma instalação que
é um exercício
deVIRTUAL
luminosidade
sobre o altar do
Aula-workshop:
REALIDADE
E AUMENTADA
Recolhimento
Museu23:10h:
Paroquial,
ou
o
pêndulo
que
ficará
no
Centro
de
Design
de Interio19 de julho de 2013 (sexta-feira) - JORNADAS DE ENCERRAMENTO
07:30hmuitos
– 08:00h:outros
Pequeno
almoço
Hotel Louro
res… entre
que
vos no
convido
a descobrir.
08:30h – 09:30h: Local: Auditório Municipal Casa da Música
09:30h – 10:00h: Cerimónia de Abertura das Jornadas
Desejo a todos os participantes
excelente estadia na Vila de Óbidos e
Painel: REITORuma
UAB, REITOR UALG, PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL ÓBIDOS
10:00h –de
11:00h:
Conferência
/ Debate
uma jornada
trabalho
agradável
e proveitosa.”

∗

“DOUTORAMENTO EM MÉDIA-ARTE DIGITAL: DA VISÃO À INTERVENÇÃO NA CENTRALIDADE DO
ARTEFACTO”, Adérito Fernandes-Marcos, UAb
11:00h – 11:30h: Intervalo
11:30h – 13:30h: 1º Andamento: “ARTENAUTAS DE OPPIDUM AD ASTRA”, Amílcar Martins
13:30h – 14:30h: Almoço no Restaurante Muralhas
14:30h – 16:30h: Conferência / Debate

∗
∗
∗

“REVISITANDO A FABRICAÇÃO DA AUTENTICIDADE: PÓS-DESIGN, FUTUROS DE PERPLEXIDADE E
CATÁSTROFE EM CÂMARA LENTA”, Heitor Alvelos, FBA-UP
“A/R/TOGRAPHY
, UMAHenrique
PROPOSTA DECorreia
INVESTIGAÇÃO
PARAFaria
AS ARTES”, Teresa Eça, InSEA
Telmo
Daniel

“A ARTE DIGITAL COMO INSPIRAÇÃO E TERRITÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO PARA APLICAÇÕES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
COMERCIAIS”, Fernando Nabais, YDreams
∗ “DIVERSIDADE PENSADA, DIVERSIDADE VIVIDA”, Diana de Vallescar, CIAC, UAb
16:30h – 17:00h: Intervalo
17:30h – 18:30h: 2º Andamento: “ARTENAUTAS DE OPPIDUM AD ASTRA”, Amílcar Martins
18:30h – 19:00h: Balanço e fecho
20:00h: Ceia de Encerramento
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CONCEÇÃO DO PROGRAMA
ARTENAUTA

ADÉRITO
MARCOS,DE
AMÍLCAR
MARTINS,
NOTAS
RODAPÉ
JOSÉ COELHO, ANA CALÇADA

ARTE + NAUTA (viagem) = Viajante através da Arte

Conceito Viajante pela Arte, Animador através da Arte e
NotaS de rodapé:
1
Educador
pelaéArte
O Doutoramento em Média‐Arte Digital
(DMAD)
uma oferta conjunta
ARTE+INVESTIGAÇÃO+EDUCADOR
PELA ARTE
da Universidade AbertaA/R/TÓGRAFO
e da Universidade
do Algarve e está desenhado
Conceito
Miscigenação
ar�sta, inves�gador
e educador
para funcionar em regime misto,
presencial
e ensinodo
a distância
online em
suporte e‐learning
com
a duração de 3AMÍLCAR
anos e MARTINS
um total de 180 créditos
MESTRE
DE CERIIMÓNIAS
ECTS.
INSTALAÇÕES ARTÍSTCAS

JOSÉ COELHO, (Coord.), RUDOLFO QUINTAS,

O DMAD visa formar prossionais altamente
qualicados para as mais
DOUTORANDO(A)S
diversas áreas de intervenção, seja na inves�gação, educação, desenvolvi‐
EDIÇÃO DO PROGRAMA ADÉRITO MARCOS, AMÍLCAR MARTINS
mento ar�s�co, tecnológico e comunicacional, com sólidas competências
em tecnologias IMAGEM
informá�cas,
comunicação
e TERESA
intervenção
ar�s‐
DO 1ºciências
RETIRO daPEDRO
MARQUES,
BARRADAS,
�ca e intercultural; capazes de assumir DOUTORANDO(A)S
a liderança de projetos de experi‐
mentação/FACEBOOK
inves�gação‐ação
de intervenção ar�s�ca e intercultural, indi‐
DA COMUNIDADE
vidual e cole�va, que abarquem
o desenvolvimento
de novas aplicações,
DOUTORAL
h�ps://www.facebook.com/groups/phdmad/
produtos e narra�vas esté�cas.
Um doutor em média‐arte digital, para além da intervenção como pessoa
cria�va, deverá ser capaz deCOMISSÃO
liderar ORGANIZADORA
projetos de experimentação/
inves�gação‐ação neste domínio e levar a cabo processos de mudança,
ADÉRITO MARCOS Diretor do Doutoramento em Média‐Arte Digital
resultante da introdução de artefactosUniversidade
de média‐arte
nos mais
Aberta,digital,
Portugal
diversos contextos sociais e organizacionais onde se insere a sua a�vidade.
AMÍLCAR MARTINS

JOSÉ COELHO,
JOSÉsobre
BIDARRA,
Universidade Aberta, Portugal
o DMAD:
Encontra mais
informação
RUDOLFO QUINTAS
‐ Guia informa�vo em: h�p://dmad.dcet.uab.pt
ANA CALÇADA Coordenadora da Rede de Museus e Galerias
‐ Comunidade DMAD: h�ps://www.facebook.com/groups/phdmad/
Óbidos Cria�va, Portugal
2

LUIZINHO LEAL

Artenauta de Óbidos, Olho Marinho

Recomenda‐se a leitura do seguinte ar�go: Marcos, Adérito (2012). Ins‐
DOUTORANDO(A)S
MÉDIA‐ARTE
Pinheiro, de
Pedro
Curado,
tanciando
mecanismos de
a/r/tograa José
no processo
criação
emIsabel
arte Carvalho,
DIGITAL TiagoRevista
Cruz, Pedro
Marques, Patrícia
digital/computacional. in INVISIBILIDADES:
Iberoamericana
de Rodrigues,
Teresa
Barradas,
Rogéria
Eler,
Noeli
Pesquisa em Educação, Cultura e Artes". ISSN 1647‐0508. Vol. 3 (set. Ba�sta, José
Gomes, Cris�na Gomes, Mário Dominguez, Isa
2012), p.138‐145.
Seppi, Rui Gaspar, Eduardo Lima, Francisco
h�p://hdl.handle.net/10400.2/2204. Guimarães, Ana Marques, Acácio Carvalho
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ESQUISSOS
Mensagem do Reitor da Universidade do Algarve
“Ao trabalho!
A realização das Primeiras Jornadas do Doutoramento em Média-Arte
Digital, que terão lugar entre os dias 13 a 19 de julho, refletem um quadro
de desempenho que vale a pena sublinhar.
Em primeiro lugar pelo facto de se tratar de umas Jornadas integradas num
Programa de Doutoramento criado por duas Universidades e que mobiliza
um corpo docente misto, pertencente às duas instituições de ensino superior. Desta forma se valoriza a complementaridade das competências existentes na Universidade Aberta e na Universidade do Algarve e se dá pública nota da necessária colaboração interuniversitária.
Em segundo lugar, as jornadas permitem que, com maior intensidade, os
candidatos a doutoramento e os respetivos professores, possam mergulhar
num ambiente de reflexão, concentrando-se, durante um período razoável
de tempo e em exclusividade, nos objetivos do curso e nos projetos que
cada um deverá abraçar com vista à elaboração das suas dissertações.
Uma última questão, importante também, refere-se ao local escolhido para
realizar este “retiro doutoral”. A Vila de Óbidos pela sua carga patrimonial
e pela sua tranquilidade, constituirão seguramente um cenário ideal para
proporcionar um excelente ambiente de trabalho e, por esse motivo, criarão
as condições ótimas para o acolhimento das Jornadas
do Doutoramento em Média-Arte Digital.
Bom trabalho!”
João Pinto Guerreiro
Reitor da Universidade do Algarve
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ESQUISSOS
Mensagem do Reitor da Universidade
Aberta
“A Universidade Aberta, instituição de ensino superior público, tem como
missão e projeto promover a qualificação da população adulta através de um
modelo pedagógico inovador e flexível de Ensino a Distância e eLearning.
Este é um projeto em contínuo desenvolvimento e no âmbito do qual a instituição está a comemorar os 25 anos da sua fundação, e do Ensino a Distância em Portugal.
Afirmando-se como uma universidade digital, através das práticas pedagógicas de educação em rede, apresenta um contributo decisivo na inovação
na educação para a economia do conhecimento, no âmbito da qual a UAb
tem vindo a implementar um programa de oferta de formação avançada
suportada pela investigação em áreas emergentes e em cooperação com
outras instituições nacionais e internacionais, como é exemplo o curso doutoral em Média-Arte Digital, numa organização conjunta da Universidade
Aberta e da Universidade do Algarve.
No âmbito das atividades da primeira edição do curso tem lugar entre os
dias 13 e 19 de julho o 1.º Retiro Doutoral, momento presencial dedicado à
partilha e divulgação dos projetos desenvolvidos e em curso, sendo de assinalar a significativa participação de especialistas convidados de várias instituições neste encontro, o qual, seguindo a política de transferência de conhecimento e aproximação da universidade às comunidades locais tem a sua
realização em Óbidos.
Apraz-nos registar o bom acolhimento da autarquia e da comunidade local a
esta iniciativa, bem como manifestar o maior agradecimento a todos os que
contribuíram para a concretização deste encontro e, através da sua participação, na afirmação do Ensino a Distância e eLearning como oferta pedagógica de qualidade
para a Sociedade Digital.”
Paulo Maria Bastos da Silva Dias
Reitor da Universidade Aberta
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O 1º Retiro Doutoral dos estudantes,
ANOTAÇÕES
professores e amigos do Doutoramento em
Média-Arte Digital1, acontece na magnífica vila
de Óbidos, de 13 a 19 de julho 2013. Trata-se de
uma organização conjunta da Universidade
Aberta, Universidade do Algarve e da Óbidos
Criativa e tem como tema central “Intervenção
na Diversidade Cultural”.
O Retiro Doutoral constitui o momento alto do primeiro ano do
Doutoramento em Média-Arte Digital, onde estudantes, professores,
convidados e o público em geral, partilham um espaço comum de fruição
de ideias, análise de resultados e de desafios futuros.
Do programa do Retiro Doutoral fazem parte diversas atividades
abarcando a apresentação de resultados da aprendizagem, aulas
presenciais, discussão em fórum e seminários temáticos, realização de
ações de intervenção artística e performance académica, experimentação
com artefactos de média-arte digital, reflexão e reverberação de questões
de investigação, construção de narrativas digitais, apresentação, discussão
e avaliação de planos de tese, etc., enquanto se exploram os vários
tesouros escondidos e se usufrui do contexto intercultural e da riqueza
cénica de Óbidos, vila criativa.
O programa só foi possível pelo inesgotável apoio providenciado pelo
Município de Óbidos através da Óbidos Criativa e da Rede de Museus de
Óbidos, sem esquecer as diversas entidades locais como a Livraria O
Bichinho de Conto e a Livraria de Santiago, ou ainda, o Restaurante
Muralhas, o Hotel Louro e a Albergaria Josefa d’Óbidos, assim como a
Junta de Freguesia de Olho Marinho, pela disponibilidade em acolher este
evento nas suas diversas facetas.

constitua apenas um primeiro momento de partilha
e de descoberta dos
ANOTAÇÕES
tesouros de Óbidos, lançando as sementes para novos e aliciantes projetos
nas áreas emergentes da média-arte digital e das indústrias criativas em
geral.
Pela Organização do 1º Retiro Doutoral,

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

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

Às instituições mencionadas, individualidades e amigos(as), que nos
ajudaram incansavelmente a construir este evento apresentamos o nosso
bem haja. Um agradecimento especial é devido aos avaliadores externos e
palestrantes que se deslocaram a Óbidos para nos enriquecerem com a
partilha do seu saber e visões. Ansiamos que este Retiro Doutoral
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ANOTAÇÕES
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