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Subdiretora do
Doutoramento em
Média-Arte Digital,
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O Retiro Doutoral constitui o momento alto do primeiro ano
do Doutoramento em Média-Arte Digital, onde estudantes,
professores, convidados e público em geral partilham um espaço
comum de fruição de ideias, análise de resultados e lançamento
de desafios futuros.
O programa do Retiro é composto por diversas atividades
de cariz mais ou menos académico, todas elas integradas
na lógica do espaço que nos acolhe. Contamos com aulas
presenciais, discussões em fórum e seminários temáticos, ações
de intervenção artística, exposição de artefactos de média-arte
digital, apresentação, discussão e avaliação de projetos de tese,
bem como com ações específicas, programadas para ocupar em
plenitude a cidade de Silves, e para envolver a história da cidade
e do seu grande rei-poeta Al-Mut’amid, na produção artística e
académica que irá ser realizada durante o Retiro.
O programa só foi possível pelo inesgotável apoio providenciado
pelo Município de Silves, coorganizador do retiro, através da
Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica. Em segundo lugar
destacam-se o Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves e a
associação Artech-International pelo apoio na qualidade de
patrocinadores do evento. Finalmente, não podemos deixar
de mencionar e agradecer ao Restaurante UgoArtCafé, Estúdio
Destra Artes Decorativas, e ao Hotel Colina dos Mouros, pela
oferta do melhor dos seus serviços na implementação do retiro.

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

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

O 2º Retiro Doutoral dos estudantes, professores e amigos do
Doutoramento em Média-Arte Digital1, acontece em Silves,
importante cidade histórica, entre 13 a 19 de julho de 2014.
Trata-se de uma organização conjunta da Universidade Aberta,
da Universidade do Algarve, do CIAC e da Câmara Municipal de
Silves e tem como tema central “Poéticas Digitais em
Al-Mut’amid – Inovação, Poesia, Inclusão.”
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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 Silves para enriquecer o Retiro com a partilha do
seu saber e das suas visões sobre um tema tão importante na
contemporaneidade como o da confluência entre as Tecnologias
e as Artes. Desejamos que este Retiro Doutoral seja apenas um
primeiro passo para o desenvolvimento de relações profícuas
com o espaço que nos acolhe e que nos permita lançar as
sementes para novos e aliciantes projetos nas áreas da médiaarte digital e das indústrias criativas.
Pela Organização do 2º Retiro Doutoral.

MENSAGEM DO REITOR DA UNIVERSIDADE DO
ALGARVE
“Saúda, por mim, Abg Bakr, Os queridos lugares de Silves”
Al Mut’amid

António Manuel da
Costa Guedes Branco,
Reitor da Universidade
do Algarve

A interdisciplinaridade e o trabalho interuniversitário estão
na ordem do dia, mas nem sempre as palavras correspondem
aos factos. No caso do Doutoramento em Média-Arte Digital,
curso criado e oferecido conjuntamente pelas Universidades
Aberta e do Algarve, podemos afirmar que a prática da
interdisciplinaridade é realizada plenamente e espelha-se de
forma muito nítida no plano de estudos, que integra docentes
das áreas mais diversas e que nem sempre se comunicam, como
as Engenharias Informáticas, as Artes e a Comunicação.

No ano passado o Retiro ocorreu em Óbidos, cidade que recebeu
de braços abertos a comunidade DMAD, oferecendo acesso aos
seus espaços e apoiando todas as atividades que decorreram
durante o mês de julho naquela localidade que é símbolo
de um país com história e cidade criativa e contemporânea,
completamente ligada à nova realidade das redes e infovias
atuais.
Este ano, o segundo retiro vai-se realizar em Silves. O
acolhimento do projeto foi entusiástico por todos aqueles que
trabalham pela cidade. A programação do Retiro é voltada não
apenas para os estudantes e colaboradores mas também para a
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A proposta formativa múltipla e ao mesmo tempo coerente
procura dar respostas às necessidades contemporâneas de
diálogo entre as diversas áreas monodisciplinares do saber (sem
as quais o conceito de «interdisciplinaridade» não faz sentido)
de uma forma intensiva, interativa e dinâmica, quer através do
recurso do ensino à distância, quer através do Retiro Doutoral
que acontece a meio do ano e que proporciona a alunos,
professores e convidados uma semana intensa de atividades e
de partilha de saberes.
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cidade que os acolhe. O poeta Al Mut’amid serve de mote e de
inspiração aos diversos trabalhos que irão ter lugar em Silves e
que explorarão, desde o ponto de vista teórico às experiências
práticas e artísticas, o conceito das poéticas digitais, ideia central
num curso que pretende mostrar que os saberes monodisciplinares
não se superam, mas sim, complementam-se e instigam-se
mutuamente, promovendo novos saberes e despertando em todos
aqueles que trabalham nesta área um interesse genuíno pelo
conhecimento múltiplo, interdisciplinar e, sobretudo, partilhado,
que o Doutoramento em Média-Arte Digital busca oferecer.
A universidade do Algarve, membro de primeira hora deste
projeto, não poderia estar mais satisfeita pela parceria que se
criou com a Universidade Aberta e que vem ao encontro de
uma oferta formativa de 1º e 2º ciclo que a nossa universidade
oferece. Assim sendo, resta-me desejar que este Retiro seja, de
facto, um grande encontro: entre universidades, entre docentes,
alunos e convidados, entre a história que passou e a que se
constrói a cada dia, entre os espaços reais e virtuais, enfim, entre
todos aqueles que, como nós, acreditam na criação ativa de
conhecimento e na transferência de saberes, principal função das
Universidades.

MENSAGEM DO REITOR DA UNIVERSIDADE ABERTA
A segunda edição do curso de doutoramento em Media-Arte
Digital constitui a afirmação da parceria entre a Universidade do
Algarve e a Universidade Aberta para o desenvolvimento de novas
áreas no ensino a distância e elearning, constituindo a realização
do presente Retiro Doutoral a expressão do trabalho conjunto na
inovação pedagógica nos cenários contemporâneos de mudança
das conceções e práticas de Educação na Sociedade Digital.
Paulo Maria Bastos da
Silva Dias, Reitor da
Universidade Aberta

A Sociedade Digital é, por definição, uma sociedade em rede, na
qual o conhecimento é construído não só através das dinâmicas
da interação mas também na configuração partilhada e
colaborativa das aprendizagens e do novo conhecimento.
O Retiro Doutoral sob o tema das Poéticas digitais em
Al-Mut’Amid: inovação, poesia e inclusão, constitui, assim, um
espaço de proximidade da comunidade de aprendizagem digital
para a consolidação das colaborações e a manifestação pública
do trabalho realizado através da análise, reflexão e discussão
dos projetos e desenvolvimento de novas linhas de investigação
e produção de conhecimento na área das artes digitais.

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

Por último, apresento o maior agradecimento ao Município de
Silves pelo acolhimento a esta iniciativa, através da qual queremos
fazer prova de que o ensino a distância também valoriza o local e
a inclusão digital na globalização da economia do conhecimento.
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CONCEÇÃO DO PROGRAMA:

ADÉRITO MARCOS, MIRIAN TAVARES, AMÍLCAR MARTINS, JOSÉ COELHO,
ELIZABETH CARVALHO, RUDOLFO QUINTAS, FILIPE RELÊGO

O Retiro Doutoral em Média-Arte Digital é desenvolvido pela
Universidade Aberta em parceria com a Universidade do Algarve
e o Município de Silves, e decorre na cidade de Silves entre 12 e
18 de Julho de 2014.

ARTENAUTA:
Conceito

ARTE + NAUTA (viagem) = Viajante através da Arte Viajante pela Arte,
Animador através da Arte e Educador pela Arte

A/R/TÓGRAFO:
Conceito

ARTE+INVESTIGAÇÃO+EDUCADOR PELA ARTE
Miscigenação do artista, investigador e educador

MESTRES DE CERIMÓNIAS:

AMÍLCAR MARTINS, PILAR PÉREZ

INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS:

JOSÉ COELHO, ELIZABETH CARVALHO, (Coord.), RUDOLFO QUINTAS,
FILIPE RELÊGO, MÁRIO DOMINGUEZ, TIAGO CRUZ, DOUTORANDO(A)S

EDIÇÃO DO PROGRAMA:

ADÉRITO MARCOS, AMÍLCAR MARTINS, VERÓNICA GUERREIRO, SARA
MAGNO

IMAGEM DO 2º RETIRO
DOUTORAL:

HERNANDO URRUTIA, JOÃO BRANCO, VERÓNICA GUERREIRO (Bloco
D - Design e Comunicação, Lda.), TERESA ALEXANDRINO (iconografia
Al-Mutamid)

FACEBOOK DA COMUNIDADE
DOUTORAL:

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

Tendo como epicentro a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica
– lugar privilegiado e singular de revisitação e reinvenção históricoculturais e artísticos – e com extensões para o Teatro Mascarenhas
Gregório e para o Torreão das Portas da Cidade, esta iniciativa, que
o Município de Silves tem a honra de acolher, pretende desenvolver
dinâmicas e trabalhos em que a tecnologia surge como instrumento
essencial ao serviço da criatividade e como fomentadora de novas
abordagens estéticas em torno dos conteúdos multimédia.
O melhor de dois mundos junta-se em Silves: de um lado, uma
apaixonante tradição feita de poesia, filosofia, música, misticismo
e outros mistérios/segredos do espírito e do imaginário colectivo,
que notabilizou figuras incontornáveis como Al-Mut’amid, entre
outros; do outro, as potencialidades da contemporaneidade e da
evolução tecnológica, em que a arte, a cultura, a educação e o
ludismo ganham férteis e inspiradores horizontes…
Um destaque especial para os trabalhos práticos que irão ser
produzidos no decurso do Retiro, com a criação de artefactos
de média-arte digital, bem como para a intencionalidade
interventiva, em termos artísticos e interculturais, junto da
comunidade silvense, que subjaz a esta iniciativa.
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Que este precioso momento de partilha de reflexões e
conhecimento deixe, através do entusiasmo e dinâmica dos
seus participantes, sementes de futuro na realidade silvense,
estimulando desenvolvimentos e descobertas mais amplos, e
contribua para a promoção e revitalização de Silves enquanto
lugar de memória e reinvenção.
Desejo a todos os participantes votos de bom trabalho e de uma
estadia estimulante e proveitosa por terras de Silves.

COMISSÃO ORGANIZADORA
ADÉRITO MARCOS

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

MIRIAN TAVARES

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

AMÍLCAR MARTINS, JOSÉ COELHO,
ELIZABETH CARVALHO

Universidade Aberta, Portugal

RUDOLFO QUINTAS, SARA MAGNO

Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Portugal

FILIPE RELÊGO

Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica, Silves, Portugal

ELSA VIEIRA

Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, Silves, Portugal

DOUTORANDO(A)S MÉDIA-ARTE
DIGITAL:

Acácio Carvalho, Rui Manzambi, Dorotea Bastos, João Branco, Selma
Pereira, Carlos Amorim, Elisa Esteves, Eduardo Lima, Domingos Andrade,
Ana Marques, Hernando Urrutia, Carla Mateus, Sofia Quintas, Francisco
Guimarães, Joesér Silva, Rui Gaspar, Rui António, Miguel Ferreira, Filipe
Galante, José Pinheiro, Pedro Curado, Isabel Carvalho, Tiago Cruz, Pedro
Marques, Patrícia Rodrigues, Teresa Barradas, Rogéria Eler, Noeli Batista,
José Gomes, Cristina Gomes, Mário Dominguez, Isa Seppi, Rudolfo
Quintas, Henrique Silva

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

Rosa Cristina Gonçalves
da Palma, Presidente
da Câmara Municipal
de Silves

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
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PROFESSORES E COLABORADORES DO DOUTORAMENTO EM
MÉDIA-ARTE DIGITAL
Arte Digital, Estética Computacional, Média Criativa,
Universidade Aberta

MIRIAN TAVAVES

Media Digital, Arte e Comunicação, Universidade do Algarve

VITOR REIA-BAPTISTA

Cinema e Literacia dos Medias, Universidade do Algarve

JOSÉ BIDARRA

Jogos e Narrativas Digitais, Medias Educacionais, Universidade
Aberta

AMÍLCAR MARTINS

Arte Educação, Intervenção Artística, Interculturalidade,
Universidade Aberta

MAURO FIGUEIREDO

Realidade Virtual e Aumentada, Instalações, Universidade do
Algarve

JOSÉ COELHO

Sensores e Atuadores, Instalações, Universidade Aberta

EIZABETH CARVALHO

Visualização de Informação, Programação Criativa, Universidade
Aberta

PAULO O’CONNOR SHIRLEY

Computação Paralela, Instalações, Universidade Aberta

VITOR CARDOSO

Realidade Virtual e Ambientes Multiutilizador, Universidade
Aberta

JOÃO RODRIGUES

Visão por Computador, Instalações, Universidade do Algarve

BRUNO SILVA

Comunicação Audiovisual e Cibercultura, Universidade do
Algarve

GABRIELA BORGES

Arte e Comunicação, Universidade Federal Juiz de Fora, Brasil

PILAR PÉREZ

Performance Académica, Intervenção Artística, Universidade
Autónoma de Madrid

FILIPE LOPES

Som e Música Digitais, Universidade Aberta

Mandala Al Mutamid 1
SAUDAÇÃO A SILVES 2 por Al Mutamid

viva Abû Bakr!
saúda por mim, asinha,
os queridos lugares de Silves
e diz-me se a saudade deles
é tão grande quanto a minha.
saúda o Palácio dos Balcões,
da parte de quem não esqueceu
a morada de gazelas e leões,
salas e sombras onde eu
doce refúgio encontrava
entre ancas que lá achava
e bem estreitas cinturas.
moças níveas ou escuras
atravessavam-me a alma
como brancas espadas
ou lanças aceradas.
ai quantas noites fiquei,
lá no remanso do rio.
nos jogos d’amor m’embaracei
com a da pulseira curva,
igual aos meandros da água,
sem ver o tempo passar...

bebia vinho, sem mágoa:
o vinho do seu olhar,
às vezes o do seu copo,
e outras vezes o da boca.
tangia-me o alaúde:
minh’alma ficava louca
como se ouvisse crispados
tendões de colos cortados.
e se retirava as vestes
mostrando encantos de amor,
era um salgueiro prestes
a abrir o seu botão
para me mostrar a flor.

1 Criação de Ana Margarida Videira.
2 In Adalberto Alves, Al Mut’amid — Poeta do Destino, Lisboa, Assírio e Alvim, 2ª edição revista e aumentada, 2004, pp. 102-103.
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ADÉRITO MARCOS
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INOVAÇÃO, POESIA E INCLUSÃO
A criação de Poéticas Digitais, inspiradas e detonadas pela poesia
de Al Mutamid, pretende-se que seja um processo a desenvolver
de forma transversal ao longo das práticas/ações propostas para
o retiro doutoral, a realizar em Silves, de 12 a 18 de julho 2014.
Para este efeito escolhemos um ciclorama de fundo gerador de
uma constelação de três conceitos-guia orientadores:

Amílcar Martins,
Universidade Aberta

Somos ArteNautas de Partida
Visionários Mais Além do que o Céu
Mapeadores da Expansão e das Descobertas

poesia – como centralidade temática de Al Mutamid,
procurando a partir dele gerar a sua expansão sobre o universo
multidisciplinar das artes, das ciências, das tecnologias e da
vida lato sensu;

Somos Saltimbancos com ADN Digital
Temos Magia na Ponta dos Dedos
Buscamos o (des)Conhecido e o (im)Provável
Somos Viajantes tão Perto do Longe
InterNautas Vizinhos de Todos os Povos
Lugares de Urgência em Tempos de Exclusão
Somos Navegadores e Queremos Descobrir
Partimos em Viagem pelos Territórios da Busca
Viajamos, Construímos e Criamos Encontros
Somos ArteNautas Até Mais Ser
Trocamos Narrativas com a Vida lá Dentro
Celebramos Juntos uma Performance do Ser
Somos Bússula de Navegação
Conhecemos, Sonhamos e Criamos
Contamos Viagens de Era uma Vez...

inovação – como alusão à cultura digital, tecnológica,
contemporânea e humanizadora que importa desenvolver,
apoiando-a em ressonâncias da tradição e do legado histórico,
cultural e artístico de Silves;

inclusão – como desafio de uma atitude de convergência do
espírito refletor do Retiro Doutoral, fomentando boas práticas de
integração inter e transdisciplinar das nossas abordagens com o
território de Silves, e com as populações locais e internacionais
que nos acompanharem nesta viagem em busca de sentidos.
Pilar Pérez,
Universidade
Autónoma de Madrid
Mestres de cerimónias

É este o fantástico espaço patrimonial em devir que é gerador
de uma autêntica Fábrica de Criatividade — simultaneamente
real e ficcional —, que nós ArteNautas (Arte-Viajantes, ArteAnimadores, Arte-Educadores, Arte-Investigadores), vindos de
uma constelação diferenciada de lugares, estamos convocados
para confluir na celebração de um Encontro, na forma de um
Retiro Doutoral em residência. Para ele se busca uma trajetória
que nos proporcione:
convergir num projeto inspirador com significado pessoal,
artístico, cultural e científico;
praticar o jogo de troca de figurinhas com as pessoas, os lugares
e os tempos;

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

ArteNauta Al Mutamid 3
SOMOS ARTENAUTAS

3 Criação de Teresa Alexandrino.
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partilhar uma teia de saberes que integrem os fluxos da
tradição, da preservação e da permanência, associados aos fluxos
da inovação, da efemeridade e da (im)permanência;
desenvolver uma empatia dinâmica, progressiva e espiralante de
descoberta e (re)invenção de Silves e do poeta árabe Al Mutamid
(1040-1095);
criar narrativas performativas in loco que desafiem a ligação, a
expansão e o entrosamento das múltiplas linguagens artísticas.
Convidamo-los a inspirarem-se no poeta árabe Al Mutamid e a
mobilizar para este Encontro a energia criadora (o chi), o qual
deverá impregnar-se de experimentação, reverberação, visão,
criação, transformação e intervenção na bela cidade de Silves...!

CHEGAMOS A SILVES ... E A VIAGEM INICIA
09h00-10h30 – Pequeno almoço
11h30-13h30 – Acolhimento na Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica (CCIM)
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-16h30 – Momentum 1: Conferência inaugural, CCIM
16h30-17h00 – Intervalo
17h00-19h00 – Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (I)
20h00-21h00 – Jantar no Restaurante Ugo Art Café
21h00-23h00 – Montagem das Instalações Artísticas, CCIM

Silves entra-nos olhos dentro, já desde o primeiro dia do Retiro Doutoral, em multitude
de cores, desses castanhos e ocres, vermelhos e argilas, que pintalgam a paisagem
silvense. O castelo, ao fundo por sobre a urbe, impõe-se e entranha-se-nos na alma, no
mais profundo da nossa imaginação, e buscamos nele ainda réstias, fiapos, contornos
desse outro Palácio, o das Varandas ou Xarajib, tão cantado por poetas e artistas de
uma época de ouro perdida nos tempos.
Percorrendo as suas ruas, Silves transpira uma mescla de história e de simpatia
das suas gentes, prontas a abrir conversa com o visitante e o curioso, mas também
dos aromas da comida acabada de fazer, do dulcíssimo néctar das laranjas que se
espremem à porta dos restaurantes; e dessas cegonhas que do alto dos seus ninhos
nos espreitam com a serenidade das coisas simples mas eternas.

O Retiro Doutoral constitui a oportunidade por excelência, para a maior parte dos
intervenientes, professores e estudantes, que se encontrarem cara a cara, funcionando
este doutoramento maioritariamente em regime de ensino a distância. Neste encontro
pessoal e colectivo, confirmam-se e reafirmam-se os percursos de aprendizagem e
cumplicidades virtuais feitas de vivências e convivências partilhadas em rede durante
um ano letivo.
E a viagem inicia ...
12

Sábado, 12 julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

A Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica é o espaço de acolhimento e irá funcionar
como o quartel general do Retiro Doutoral juntamente com o Torreão das Portas de
Silves onde se localiza o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta.
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APRENDENDO A CONJUGAR O VERBO AL MUTAMIDAR

No Ocidente a sua figura caiu no esquecimento e só com o renascer dos Estudos
Arábicos, no dealbar do século XIX, a sua figura se tornou emblemática do Alandalus
peninsular, no que teve de tolerância, esplendor artístico, literário, científico e filosófico.
O seu papel, em plena Idade Média, foi inestimável, como cultor, patrono e mecenas da
Cultura, nos seus mais variados aspectos.

		

KIT DO ARTENAUTA AL MUTAMID AR

		Amílcar Martins, Universidade Aberta; e Pilar Pérez, Universidade
		
Autónoma de Madrid, mestres de cerimónias
		Ana Marques, Doutoranda em Média-Arte Digital
Viajar na direção de Silves e das gentes do lugar, é conjugar o verbo IR na direção da descoberta
de Al Mutamid. Celebrar com Silves e as suas gentes a inspiração da poesia, da cultura, da arte.
Celebrar a viagem que se faz busca, descoberta, encontro. Viajar inicia-se na busca da melhor
forma, mas também com a construção de um repositório que identifica instrumentos para uma
cartografia que proporcione o mapeamento do lugar, mas também da alma desse lugar. Viajar para
Silves com a cartografia do que se encontra já previsto no programa previamente estabelecido,
mas incluir na viagem o imprevisto. Eis-nos perante o desafio de inventar um kit que nos permita
dar resposta à questão: — O que fica dentro do Kit do ArteNauta Al Mutamidar?
Ousemos inventar os ingredientes para a construção de múltiplas narrativas a desenvolver ao
longo da semana no nosso retiro doutoral: Era uma vez... o kit do ArteNauta Al Mutamidar...

Momentum 1: Conferência inaugural
“ALMUTAMIDE NO SEU SÉCULO”

Adalberto Alves, Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves

Porém, só recentemente têm surgido estudos abordando as muitas vertentes do seu
contributo, para além do ícone que ele incontestavelmente foi no campo da poesia, a
ponto de versos figurarem nas MIL E UMA NOITES.
Ele foi no século XI um homem do Renascimento “avant la lettre”, Renascimento esse
que só foi possível graças aos frutos da Idade de Ouro da Civilização Islâmica que
preservou e superou o legado greco-romano.
Assim, as mais recentes teses sobre o Rei-Poeta, caracterizam o século XI como
o SÉCULO DE ALMUTAMIDE prestando, finalmente, justiça à sua excepcional e
multímoda envergadura de estadista e escritor.
CV: Adalberto Alves (18 de Julho de 1939)
é poeta, escritor, ensaísta, arabista, historiador, conferencista e jurista português.
Foi laureado com o Prémio Internacional Sharjah para a Cultura Árabe em 2008,
da UNESCO.
Estudou o Oriente e tem-no vivenciado intensamente, através das inúmeras viagens
em que o percorreu. Tem vasta obra publicada, destacando-se os trabalhos que dedicou
ao sufismo e à poesia luso-árabe, alguns deles fazendo parte de obras de referência,
estrangeiras e nacionais, da especialidade. O seu contributo para o estudo e divulgação
desta vertente do nosso património cultural tem sido inestimável.
“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

A figura do Rei-Poeta, apesar do seu fim trágico, ou por causa disso, nunca caíu no
esquecimento no Mundo Árabe, desde a Idadade Média até aos dias de hoje.
Os Árabes louvaram-no e choraram-no pelo grande poeta que foi e pela sua
generosidade, enquanto soberano vencido por um destino adverso que despertou a
piedade no coração dos homens.
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INTERVENÇÃO-AÇÃO: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (I)

MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS
O artefacto digital não é um fim em si para o investigador!
“Este constitui um meio para a meditação estética, um contínuo questionamento do mundo
através de um processo de interação com o artefacto / instalação em desenvolvimento para
(re)criar significados ou reforçar sentidos e em última instância criar novos discursos estéticos”2.

		

TERTÚLIA “POÉTICAS DA VOZ EM AL MUTAMID AR ”

		Amílcar Martins e Pilar Perez – mestres de cerimónias

MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS EXPERIMENTAIS

José Coelho, Universidade Aberta
Elisabeth Carvalho, Universidade Aberta

Pretende-se que as instalações assumidas pelos doutorandos, tanto do primeiro como do segundo
ano, fiquem em condições ideais para poderem ser apreciadas pelo público ainda que acarretam
todas elas ainda um cariz experimental. As instalações ficarão patentes num único local, na Casa
da Cultura Islâmica e Mediterrânica, onde irão ser efectuadas visitas guiadas durante todo o
período de exposição.
Num primeiro momento faz-se uma visita coletiva a todos os locais de instalação para
conhecimento e verificação. Num segundo momento as equipas de montagem trabalham em
paralelo por todos os locais de instalação. No terceiro e último momento será realizada uma visita
coletiva por todos os locais, e efetuadas as últimas afinações, antes da inauguração oficial.
“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

A tertúlia é iniciativa de partilha polifónica de vozes, de caminhos encobertos tornados
descobertos, através da convocatória do ArteNauta Al Mutamid (1040-1095), que viveu
em Silves num tempo imediatamente anterior à fundação de Portugal (1143). A tertúlia
é espaço-tempo para todos aqueles que queiram participar, escutar, observar, falar,
dizer, contar, cantar, musicar, desenhar, digitalizar, fruir, comentar, registar, relacionar,
transbordar. A tertúlia é espaço de liberdade, onde cada qual apresenta textos do
poeta que escolhemos para patrono e refletor de inspiração do nosso retiro doutoral. A
tertúlia desafia-nos a trocar figurinhas sobre o poeta, trazendo até nós a voz corpórea
e imagética da sua palavra sentida e reinventada. A tertúlia é, deste modo imprevisível,
um rico organismo vivo de uma potencial narrativa de vários andamentos, onde é
espectável surpreender-nos com as descobertas, mas também pelos enfoques e pelos
modos criativos de revelar o poeta, aliando-o a uma constelação de partilhas diversas
e multiformes. A palavra do poeta terá espaço para se tornar voz, canto, movimento,
música, dança, teatro, desenho, pintura, arte digital como expansão de possibilidades e
de experimentação dadivosa. A tertúlia como polifonia de Al Mutamidar.

Os doutorandos DMAD desenvolveram vários trabalhos de índole tecnológico/ artístico no
contexto das várias unidades curriculares que constituem o primeiro ano do doutoramento.
Alguns destes trabalhos atingiram alguma maturidade assumindo a forma de artefacto digital
/ instalação artística tecnológica ainda que de cariz puramente experimental. Cumpre agora
concretizar essa criação na forma de uma Mostra de Trabalhos que irá ficar patente na Casa da
Cultura Islâmica e Mediterrênica de Silves durante o Retiro Doutoral.
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A VIAGEM CONTINUA ... DOMINGO FORA
08h00-09h00 – Pequeno almoço
09h30-13h30 – Montagem de Instalações Artísticas, CCIM
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-16h30 – Montagem de Instalações Artísticas, CCIM
16h30-17h00 – Intervalo
17h00-19h00 – Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (II)
20h00-21h00 – Jantar no Restaurante Ugo Art Café
21h00-23h00 – Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (III)
23h30 – Recolher

a primeira vez, a rua alinha-se e curva-se desejando que a descubram e fruam. A rua
dos recantos e dos alargamentos, dos becos e das calçadas, dos edifícios debruados de
azulejos e das geometrias coloridas dos jardins e laranjais, estará sempre de feição a
contar-se e a induzir novas trajetórias, modular personagens, ligar cenas em narrativas.
A rua do que foi antes, a rua das arqueologias ocultas estará sempre lá a Al Mutamidar.
A rua de Silves deseja-se como epicentro para novos aconteceres. Rua preparada para
que nela lhe descubram o seu pulsar, o seu desejo de olhares e gestos que a fecundem
para novos aconteceres. Ruas que desenham a urbe e rumam a praças, a esplanadas, ao
castelo e às cegonhas esvoaçantes de histórias para se contarem numa animalária do
céu e das chaminés de Silves, a pedirem olhares plenamente sentidos de intervenção
artística e Al Mutamidar.

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

INTERVENCIÓN PERFORMÁTICA EN LA CIUDAD: LA ESCUCHA INTERNA-EXTERNA-

INTERVENÇÃO-AÇÃO: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E INTERCULTURALIDADE (II)
A RUA PERFORMÁTICA DE AL MUTAMID AR

Amílcar Martins e Pilar Perez – mestres de cerimónias

É a rua e o seu espaço público um espaço de inovação, de poesia e de inclusão?
Nos espaços urbanos a rua ergue-se como geradora de uma infinita multiplicidade
de aconteceres. Cénica e pública por excelência, a rua tornou-se, desde sempre,
espaço transacional, espaço de encontro, espaço de evasão, espaço lúdico, espaço de
angariação e de imagens, espaço de produção de feitos, espaço de indícios e de sinais
dos tempos, espaço de mirones e de fascínios, espaço de contemplação e de (im)
previsibilidades. Perante o transeunte passeante que a olha e apreende como se fora
18

Domingo, 13 de julho

Se propone una intervención performática que incubaremos como un proceso de
trabajo desde lo simbólico.
Cada participante realizará un trabajo de introyección para atender las imágenes
simbólicas que aparezcan tanto en sueños como en lo cotidiano, y desarrollará en este
sentido su cuaderno bitácora con palabras y con dibujos. También fotografías que irá
registrando de forma simple, con su teléfono móvil por ejemplo.
A partir de este proceso individual, realizaremos el compartir en grupo y desde el
colectivo diseñaremos la intervención performática que surja como necesidad interior
de todo este proceso.
De esta manera nuestra experiencia individual se unirá a la experiencia del lugar.
Planteamos la posibilidad de una deriva arquetípica con una pregunta a incubar como
manera de iniciar el mágico viaje.
Un viaje de transformación, creación artística y proceso compartido con la ciudad.
Domingo, 13 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

Pilar Pérez, Amílcar Martins, Mestres de Cerimónias
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08h00-09h00 – Pequeno almoço
09h30-13h30 – Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (IV)
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-16h30 – Workshop-reflexão-ação: conta-me tua história, Torreão
16h30-17h00 – Intervalo
17h00-19h00 – Aula-Workshop: “Prog. de Artefactos Digitais/ Sensores e Atuadores, Torreão
20h00-21h00 – Jantar no Restaurante Ugo Art Café
21h00-23h00 – Momentum 2: “O Corpo que Brinca e Dança”, Torreão
23h30 - Recolher

		

SAUDAR OS QUERIDOS LUGARES DE SILVES

		Amílcar Martins, Pilar Pérez, mestres de cerimónias

Trata-se de dar continuidade interpretativa ao poema de Al Mutamid: “Saudação a
Silves”. Seguimos-lhe a forma poética. Ir pelos lugares e conjugar o verbo saudar, em
vários tempos e modos sentidos. Ficcionar os tempos, os modos e as linguagens de
expressão e de comunicação. Vamos inventar um percurso de saudação. Escolher os
elementos, o sol, a água, a terra, os interlocutores tangíveis e imaginários, as ideias que
nos inspiram, os lugares da cidade mais tocantes, as pessoas que integramos. Todos
juntos num percurso com momentos de captura e digitalização de modos e formas de
saudação à polis!
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Segunda-feira, 14 de julho

“A EXPERIÊNCIA DA DIVERSIDADE VIVIDA ATRAVÉS DA NARRATIVA:
CONTA- ME A TUA HISTÓRIA”

Diana de Vallescar, Universidade Aberta, Centro de Investigação em Artes e Comunicação

Por via do Workshop propõe-se apresentar a importância, poder e significado da
narrativa digital enquanto registo da experiências vivências pessoais como recurso
para a reflexão aprofundada sobre a própria identidade.
Coloca-se o desafio aos estudantes para que “contem a sua história” durante o
workshop e ao longo do retiro doutoral, cabendo ao autor a decisão sobre a partilha ou
não da(s) sua(s) história(s).

AULA- WORKSHOP: “PROGRAMAÇÃO DE ARTEFACTOS DIGITAIS/ SENSORES
E ATUADORES”

José Coelho, Universidade Aberta e Elizabeth Carvalho, Universidade Aberta

Nesta sessão procede-se à abertura oficial da Oficina 2014, espaço destinado aos
estudantes que pretendam realizar atividades formativas respeitantes às disciplinas
programação de artefactos digitais e sensores e actuadores para fins de avaliação.
A oficina estará também aberta a todos aqueles que não tendo frequentado estas
disciplinas pretendam receber uma introdução às principais temáticas em estudo.

Segunda-feira, 14 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

AO ENCONTRO DOS LUGARES DE SILVES
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Momentum 2: Instalação-Performance, Poesia e Dança

		

O ARTEFACTO MATERIALIZA-SE ... E INICIAM AS PROVAS PÚBLICAS

CORPO QUE BRINCA E DANÇA

		Pedro Curado, Doutorando de Média-Arte Digital
		Amílcar Martins, Universidade Aberta

Corpo. Corpo-que-brinca. Corpo-brinquedo. Corpo-brincador de prazer e de culto.
Corpo-fazedor e oficina de afirmação cidadã. Corpo-memória onde as gentes moram e
cuidam. Corpo-vida de todas as manhãs em quase madrugadas limpas. Corpo-viagem
pelas ginásticas que afinam desejos. Corpo-brincador da boa forma no chi (ki). Corpodança, corpo-coreografia em vários andamentos e tempos. Corpo-teatro do impulso
da energia e do apuramento. Corpo-arte do mental, morada do espiritual, epicentro do
cosmos. Corpo-universo de ser, gesto de cuidar, imaginário de brincar. Corpo-exercício
do brincador viajante. Corpo-inventor do (des)equilíbrio, da harmonia praticada. Corpobrincador do ser, estar e tanto-querer. Corpo-viagem-juntos a oriente, a ocidente, a
norte e a sul. Corpo-liberdade de brincar e criar.

08h00-08h30 – Pequeno almoço
09h00-13h30 – Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação, Torreão
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-15h30 – Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação, Torreão
15h30-16h00 – Intervalo
16h00-17h30 – Inauguração da Mostra de Instalações Artísticas, Casa da Cultura Islâmica e
Mediterrânica
18h00-20h00 – Aula-Workshop “Realidade Virtual”
20h00-21h00 – Jantar no Restaurante Ugo Art Café
21h00-23h00 – Aula-Workshop “Narrativas e Jogos Digitais”
23h30 – Recolhimento

PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE INVESTIGAÇÃO,

(local: Torreão das Portas de Silves, Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta)

PACI-01: 09h00 - 10h00
Tema: (Re)Produção Uab
Proponente: Elisa Esteves
Orientador: José Bidarra
Arguentes: Teresa Eça, Mirian Tavares

PACI-03: 11h30 - 12h30
Tema: A Promoção da Leitura em Ambientes Imersivos Digitais
Proponente: Francisco Guimarães
Orientador: Mauro Figueiredo
Arguentes: Teresa Eça, José Coelho
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Segunda-feira, 14 de julho

Terça-feira, 15 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

PACI-02: 10h00 - 11h00
Tema: E-learning em contexto de realidade aumentada
Proponente: Carlos Amorim
Orientador: Mauro Figueiredo
Arguentes: Diana de Vallescar, Elizabeth Carvalho
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A prova de avaliação de capacidade de investigação (PACI) está pensada não para
avaliar definitivamente os elementos apresentados mas para permitir um espaço
aberto de crítica construtiva e de geração de propostas de melhoria que levem o
estudante a refletir e, eventualmente, a afinar o seu plano de investigação para a tese
de doutoramento, que se aguarda venha a iniciar em outubro próximo. Nesta prova os
estudantes apresentam uma proposta de plano de tese e ainda um estudo do estado
da arte preliminar.
PACI-04: 12h30-13h30
Tema: A Promoção da Leitura em Ambientes Imersivos Digitais
Proponente: Rui Gaspar
Orientador: José Coelho
Arguentes: Teresa Eça, Mauro Figueiredo
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Terça-feira, 15 de julho

2º Retiro Doutoral em Média-Arte Digital – Silves 2014
Mapa de localização
das atividades do Retiro Doutoral
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1. Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica
2. Torreão das Portas de Silves
3. Teatro Mascarenhas Gregório
4. Castelo
5. Estúdio Destra
6. Hotel Colina dos Mouros
7. Restaurante UgoArtCafé

INAUGURAÇÃO DA MOSTRA DE INSTALAÇÕES EXPERIMENTAIS DOS
ESTUDANTES DO DOUTORAMENTO EM MÉDIA-ARTE DIGITAL
“POÉTICAS DIGITAIS EM AL- MUT’AMID - INOVAÇÃO, POESIA, INCLUSÃO”
José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, Univ. Aberta
Filipe Relêgo, Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica

As instalações e artefactos artísticos de cariz experimental desenvolvidos pelos
doutorandos são apresentados ao público integrados na forma de exposição colectiva
subordinado ao tema do Retiro Doutoral. A poesia e sensibilidade estética de
Al-Mutamid indutora das poéticas digitais, uma viagem de reflexão do passado para o
presente e rumo ao futuro.
Instalações em exposição:
Titulo

Autor(es)

Descrição

Saudação a
Silves

Rui António

“Saudação a Silves” é uma instalação que revisita o poema
homónimo do rei poeta Al-Mutamid.

Al-Andaluz
Têxtil

Selma Pereira

Vídeo-instalação acerca dos padrões e produção de têxteis
islâmicos no Al-Andalus, que em muito definiram os tecidos
artesanais desta região.

Blink music

Carlos Amorim Blink music é um artefacto que consta de um candeeiro
com uma série de garrafas que emitem luz em função das
frequências musicais de uma composição criada no Max/MSP.
Pretende-se que este candeeiro seja interativo na medida em
que toca música e emite luz por aproximação do espetador.

Invisível a
meus olhos

Ana Marques

Instalação com elemento tridimensional e vídeo-som cujo
mote é a construção visual do hipertexto a partir de um
poema de Al-Mutamid.

Azul-leijo

Sofia Quintas

Exibição que faz uso da tecnologia realidade aumentada,
criando uma representação virtual do conteúdo artístico de um
azulejo, expondo um objeto 3D digital animado, com recurso a
qualquer aplicativo móvel que contenha câmara e ecrã.

Terça-feira, 15 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

Al Mutamid – José Gomes,
Uma atividade de peddy-paper utilizando a Tecnologia de
Scavenger Hunt Cristina Gomes Realidade Aumentada e geo-localização sob o tema de
Al-Mutamid realizada no espaço da cidade de Silves
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Rui Gaspar,
Ana Quinta

Numa terra cinzenta e sem alegria, onde cada um vive
mergulhado nas suas preocupações, um homem tem o condão
de pôr toda a gente a dançar. Para contar esta história, o livro
infantil será o ponto de partida para a utilização da Realidade
Aumentada, conjuntamente com a performance de um
contador de histórias

Al Mu’tamid,
somos todos

Hernando
Urrutia

É a confrontação do som e da imagem do ícone Al-Mutamid,
do século XI, com as imagens dos variados indivíduos que
representam o homem contemporâneo e os sons futuristas
dos cyberpunk do século XXI, é a conexão do passado e da
vanguarda, a vinculação entre a cultura ocidental e a árabe/,
onde a inclusão e a reflexão são factores determinantes na
obra.

O corpo na
poesia

Rui Manzambi

”O corpo na poesia” – vídeo-arte - é um tributo à mulher, aos
caminhos que percorre e a capacidade de gerar vida; pretendese também despertar experiências como a intimidade, o prazer
e a cumplicidade.

Tapete
interativo
AL-MU’TAMID

Teresa
Barradas

Artefacto digital em têxtil, bordado com e-materiais com
motivos alusivos ao poeta Al-Mut’Amid

Apartheid
Blues

José Bidarra,
Patrícia
Rodrigues

Do texto subliminar de Al-Mut’Amid ao texto revolucionário
de Mandela desvendam-se diversas dimensões do apartheid
através de registos fotográficos. Diferentes pontos de contacto
com a narrativa (QR Codes) expandem o seu desenvolvimento.

Neuroanatomia Eduardo Lima
em RA

Apresentação do protótipo de um projeto voltado para o
estudo de neuroanatomia através da Realidade Aumentada,
desenvolvido como parte dos trabalhos realizados para
a Unidade Curricular Realidade Virtual. Trata-se de um
aplicativo em Reazlidade Aumentada voltado para a Educação.

Em Silves a
Poesia tem
nome –
Al Mutamid

Retrato em vídeo de Silves, seu desenvolvimento histórico/
social, Al Mutamid e a sua poesia e o processo de inclusão
inerente à multiculturalidade e à diversidade religiosa.
Destinado ao público em geral e interessados em história e
poesia.

Elisa Antunes

Terça-feira, 15 de julho

Rigor Divino

Mário
Dominguez

CulturalNature Tiago Cruz,
Arga#3
Fernando
Paulino

Reflexão interpretativa da poesia de Al-Mut’Amid, no contexto
específico dos seus últimos anos de vida em cativeiro, via
narrativa interativa experimental adornada de fragmentos
gráficos generativos inspirados na arte islâmica e geometria
sagrada.
CulturalNature Arga#3 faz parte de um conjunto de
instalações que exploram o conceito de paisagem nas suas
mais variadas definições e pontos de vista. Arga#3 explora
o diálogo entre duas formas de representação da paisagem
(fotografia e desenho) transportando o leitor para uma
paisagem que é dinâmica, em constante mutação, onde este
assume uma autoria de uma paisagem íntima, pessoal e
privada.

PRÉSENCE #2

Rudolfo Quintas, PRÉSENCE é uma escultura sonora interativa que invoca
Filipe Galante a participação performativa do público na criação de
autorretratos sonoros.

Fragmentos
Islâmicos

Miguel Ferreira A Instalação é um projeto multidisciplinar de arte digital que
combina a componente artística com as novas tecnologias,
explorando várias vertentes como motion graphics, mapping
technology, sound design e interatividade, uma alegoria sobre
a percepção da realidade e a sua interpretação.

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

O homem da
gaita

Terça-feira, 15 de julho
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A VIAGEM CONTINUA ...

AULA-WORKSHOP: “REALIDADE VIRTUAL”

Mauro Figueiredo, Universidade do Algarve
Vítor Cardoso, Universidade Aberta

Nesta sessão pretende-se dar oportunidade a todos os intervenientes na disciplina
para apresentarem visões e projetos individuais concretos sujeitando-os à análise
conjunta.
AULA- WORKSHOP: “NARRATIVAS E JOGOS DIGITAIS”

José Bidarra, Universidade Aberta

Esta sessão faz uma abordagem ilustrada das narrativas e jogos digitais, sublinhando
alguns temas atuais: primeiro as narrativas digitais, que incluem os ebooks interativos
e os media sociais, em segundo lugar, os jogos eletrónicos como recursos educativos
relevantes nos dias de hoje.
O programa tem uma forte componente prática, sendo necessário usar o computador
portátil. O desenvolvimento de um projeto online é o culminar de todo este processo.

07h00-07h30 – Pequeno almoço
08h00-12h30 – Aula-Workshop “Ciberespaço, Comunicação e Cultura”, Torreão
12h45-13h30 – Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação, Torreão
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-16h30 – Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação, Torreão
16h30-17h00 – Intervalo
17h00-21h00 – Oficina-Encontro: Azulejaria Tradicional, Estúdio Destra (junto à Sé de Silves)
21h00-23h00 – Momentum 3: Conferência, Música e Poesia, Castelo de Silves
23h30 – Recolhimento

AULA- WORKSHOP: CIBERESPAÇO, COMUNICAÇÃO E CULTURA

Bruno Silva, Universidade do Algarve

Nesta sessão pretende-se finalizar a disciplina proporcionando um espaço de partilha
e discussão do trabalho final, focando-se na produção e pós-produção. Cada estudante
faz uma apresentação individual do seu trabalho sujeitando-se à análise crítica não só
pelo docente como também pelos pares.
PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE INVESTIGAÇÃO

PACI-07: 14h30-15h30
Tema: Personagens à procura de um espet-ator
Proponente: Rui António
Orientador: Bruno Silva
Arguentes: Nelson Zagalo, José Bidarra
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Quarta-feira, 16 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

PACI-06: 12h30-13h30
Tema: A moda como ferramenta de literacia mediática
Proponente: Selma Pereira
Orientador: Vitor Reia-Baptista
Arguentes: Gabriela Borges, Bruno Silva
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Oficina-Encontro: Azulejaria Tradicional:
“ (...) E AQUI FICA PINTADO NO MEU AZULEJO: ITIMAD”
Catarina Lopes, Estúdio Destra

A tradição árabe na utilização de azulejos nos seus edifícios remota ao reino de
Amenhotep III 411-375 AC.
Nesta oficina iremos forcar-nos na técnica de Majólica que ainda hoje é utilizada no
nosso Estúdio. A técnica de majólica foi descoberta na Pérsia no séc.VIII. Dispersou-se
pelo mundo árabe e foi introduzida na Europa durante as invasões árabes. Quase se
pode afirmar que esta técnica surgiu por engano. Naquela época a porcelana chinesa
era admirada por ser branco puro. Os Persas tentaram reproduzir peças em cerâmica
na cor branca e durante as suas tentativas utilizaram vidrado com óxido de estanho.
Este vidrado ainda hoje é utilizado. Após a secagem a peça é pintada com tintas
próprias para cerâmica. A peça é posteriormente cozida a 1040ºC. A utilização de uma
temperatura relativamente baixa na cozedura de cerâmica permite que a vivacidade
das cores seja preservada.
Comum a todas as técnicas de azulejaria e cerâmica árabe são os seus padrões e
desenhos. Estes são influenciados por plantas e animais sendo também permitida a
referência à figura humana. No entanto, uma das características mais reconhecíveis são
os padrões repetitivos.
Em Portugal os azulejos em majólica eram policromáticos (maioritariamente
manganês, ocre, verde e azul cobalto), que antecederam os azulejos de influência
holandesa ( azuis e brancos).
Nesta oficina cada participante terá 2 azulejos a seu cuidado. Terão de os vidrar e
depois pintá-los. Um deles será de criação livre e o outro terá o seguinte desafio: Uma
representação do Acróstico “Itimad” do Poeta Al-Mutamid. As cores disponíveis serão
azul cobalto e ocre. O desenho deverá ser simples dado a natureza da técnica. A cor azul
cobalto deverá utilizado como delineador e o ocre como preenchimento.
Informamos que dado a natureza da oficina, aconselhamos a que os participantes tragam
roupas confortáveis e que se possam sujar. Serão disponibilizados aventais e luvas.
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Momentum 3: Conferência, Música e Poesia
O CASTELO DE SILVES COMO TOPUS DO REQUINTE
Amílcar Martins e Pilar Perez – mestres de cerimónias

Mais em cima junto ao céu, o castelo de Silves como topus de refinamento, de altura, de proteção
e de vistas largas sobre o horizonte e o esplendor da polis. O topus da elevação, do além e da
transcendência. As artes do jardim; da água transparente que corre; da poesia, da dança e da
música como mediadoras da tangibilidade da viagem para o mais além desejado.
Deixemo-nos surpreender com a síntese do equilíbrio da arquitetura castelar, o jardim e a brisa
fresca noturna, as artes confluentes da perenidade e efémeras num momentum entrelaçado e
otimal com o espírito de Al Mutamid, da Al Andaluz e do Al Gharb.

Conferência:
“A POESIA E A DANÇA EXTÁTICA DOS SUFIS”

Mostafa Zekri, ISMAT-Lusófona / CHAM-Univ. Nova de Lisboa / Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves
A dança extática é considerada por alguns sufis, como expressão de um estado espiritual de
uma experiência interior expressa através dos movimentos do corpo do iniciado. É um meio
que permite ao noviço que deseja alcançar a Presença divina seguir os passos daqueles que já
saborearam e experimentaram o estado de êxtase. É uma prática voluntária do discípulo que
conduz à experiência interior do Wajd e/ou Wujûd.
Trata-se, nesta comunicação, de definir a prática da dança sufi, os seus rituais, a importância do
ritmo, da música, dos instrumentos - nalguns casos - e sobretudo da poesia mística. A simbologia
dos movimentos e a sua dimensão interior enquanto reflexo de manifestações externas de
fenómenos da vida em geral e do percurso do iniciado em particular.
CV: Mostafa Zekri é Doutorado em Antropologia Social e Histórica pela École des Hautes Etudes
en Sciences Sociales EHESS – Ex VI Secção da Universidade la Sorbonne – Paris (1997). Mestre
em História e Civilizações, também pela École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1992).
Licenciado em Estudos islâmicos pela Universidade Qaraouiyyine (Marrocos). Atualmente é
Professor Associado do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes - Grupo Lusófona; e investigador
integrado do Centro de História de Além Mar - Universidade Nova de Lisboa.

Quarta-feira, 16 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

PACI-08: 15h30-16h30
Tema: Construção de narrativas transmedia - um estudo exploratório na ESPJAL
Proponente: Ana Marques
Orientador: Amílcar Martins
Arguentes: Nelson Zagalo, José Bidarra
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08h00-08h30 – Pequeno almoço
09h00-11h00 – Aula-Workshop “Produtos e Linguagens da Cultura Mediática”, Torreão
11H00-11H30 – Intervalo
11h30-13h30 – Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação, Torreão
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-16h30 – Provas de Avaliação de Capacidade de Investigação, Torreão
16h30-17h00 – Intervalo
17h00-19h00 – Aula-Workshop “Som e Música Digitais”, Torreão
20h00-21h00 – Jantar no Restaurante Ugo Art Café
21h00-23h00 – Aula-Workshop “Visão por Computador”, Torreão
23h30 – Recolhimento

Aula-Workshop:
PRODUTOS E LINGUAGENS DA CULTURA MEDIÁTICA
Vítor Reia-Baptista, Universidade do Algarve

Trata-se aqui de analisar e discutir as propostas apresentadas pelos estudantes de
Produtos e/ou Linguagens indutoras de literacias mais aprofundadas em qualquer
domínio dos Media, preferencialmente, partindo dos exercícios de contextualização
cultural e análise crítica já realizados.
Pretende-se assim finalizar a unidade curricular exercitando a capacidade de criar,
os passos conceptuais que nos podem levar a um estado mais avançado de Literacia
do Media e, consequentemente, a uma cultura mediática mais enriquecida, os quais,
assentam nos 3 Cs fundamentais para a construção de um qualquer processo indutor
de literacia: Cultura (capacidade de contextualização cultural); Crítica (capacidade de
análise crítica); Criatividade (capacidade de criar e de inovar).
PROVAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE DE INVESTIGAÇÃO.
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PACI-09: 11h30-12h30
Tema: A expansão da imagem como geradora de dramaturgia em obras de cinema e
vídeo digitais
Proponente: Dorotea Bastos
Orientador: Mirian Tavares
Arguentes: Nelson Zagalo, Vitor Reai-Baptista

Quinta-feira, 17 de julho

PACI-10: 12h30-13h30
Tema: A Produção e a Utilização de ebooks Interativos e multimídia em cursos na
modalidade a distância: o caso do NEAD/UFSJ no Brasil
Proponente: Eduardo Lima
Orientador: Amílcar Martins
Arguentes: Nelson Zagalo, José Bidarra
PACI-11: 14h30-15h30
Tema: Projeção digital da arte contemporânea no espaço público
Proponente: Hernando Urrutia
Orientador: Adérito Marcos
Arguentes: Pilar Pérez, João Rodrigues
PACI-12: 15h30-16h30
Tema: O uso da identidade corporativa
Proponente: Rui Manzambi
Orientador: Adérito Marcos
Arguentes: Teresa Eça, Vitor Cardoso

Aula-Workshop:
SOM E MÚSICA DIGITAIS

Filipe Lopes, Universidade Aberta

Nesta sessão os estudantes irão apresentar o resultados dos projetos desenvolvidos ao
longo do semestre e submetendo-os à análise crítica do docente e dos pares.

Aula-Workshop:
VISÃO POR COMPUTADOR

Pretende-se finalizar a disciplina proporcionando um espaço de partilha e discussão de
resultados, esclarecimento de dúvidas e apresentação de eventuais projetos práticos à
luz da sua potencial aplicação na média-arte digital.

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

AINDA AS PROVAS DE AVALIAÇÃO E AS AULAS

Quinta-feira, 17 de julho
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João Rodrigues, Universidade Aberta

08h00-08h30 – Pequeno almoço
08h30-09h00 – Acolhimento e receção dos convidados, Teatro Mascarenhas Gregório
09h30-10h00 – Cerimónia de Abertura das Jornadas
10h00-11h00 – Conferência / Debate
11h00-11h30 – Intervalo para café
11h30-13h30 – 1º Andamento: INTERVENÇÃO-AÇÃO
13h30-14h30 – Almoço no Restaurante Ugo Art Café
14h30-16h30 – Conferências / Debate
16h30-17h00 – Intervalo para café
17h30-19h00 – 2º Andamento e Fecho: INTERVENÇÃO-AÇÃO
19h00-19h30 – Sessão de Encerramento e Balanço / Entrega dos Diplomas Retiro DMAD Silves 2014
20h30 – Jantar de Encerramento do Retiro Doutoral Silves 2014, Hotel Colina dos Mouros

Cerimónia de Abertura das Jornadas
SESSÃO DE ABERTURA:

Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves
António Branco, Reitor da Universidade do Algarve
Paulo Dias, Reitor da Universidade Aberta
Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento em Média-Arte Digital, Universidade Aberta
Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento em Média-Arte Digital, Universidade do Algarve

Conferência / Debate
ARTES E TECNOLOGIAS – OU O JARDIM DOS CAMINHOS QUE SE BIFURCAM
Mirian Tavares, Universidade do Algarve

Do que falamos quando falamos de Artes e Tecnologias? O que pretendo com esta
palestra não é dar respostas mas analisar métodos de trabalho que contemplam a
convergência, e sobretudo o diálogo, entre as Artes e as Tecnologias. Apesar de todas as
transformações pelas que passou o século XX, no século XXI continuamos a trabalhar
com metodologias positivistas, claramente inadequadas para dar respostas ao universo
interdisciplinar em que nos movimentamos. Partindo da Teoria da Complexidade,
proposta pelo químico Ilya Prigogine, pretendo convocar outros pensadores que se
dispuseram a compreender a riqueza do diálogo estabelecido entre as Artes e as
Ciências sem reduzi-lo a uma questão de hierarquização ou de genealogias.
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Durante muito tempo a Ciência tentou encontrar o mundo perfeito, quantificável.
Talvez agora tente, finalmente, compreendê-lo. Talvez um caminho possível seja voltar
ao princípio: à procura de um conhecimento holístico onde ciência, filosofia e artes
partilham o mesmo plano, como discursos fundacionais de igual valor. Nem toda
investigação produz um output científico, mas toda e qualquer investigação deve
produzir um output de conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento. Desde que a
base desta investigação esteja bem assente no rigor, que não é premissa apenas das
ciências, e na genuína necessidade de construir um diálogo profícuo e constante que
não exclui as diferenças, os erros, os ruídos e que, acima de tudo, não tenta, inutilmente,
organizar o caos. Mas procura, sabiamente, negociar com ele.
CV: Mirian Nogueira Tavares é professora Associada da Universidade do Algarve. Com
formação académica nas Ciências da Comunicação, Semiótica e Estudos Culturais,
tem desenvolvido o seu trabalho de investigação e de produção teórica, em domínios
relacionados com o Cinema, a Literatura e outras Artes, bem como nas áreas de estética
fílmica e artística. Dirige, presentemente, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,
da Universidade do Algarve e é Coordenadora do CIAC (Centro de Investigação em
Artes e Comunicação), financiado pela FCT.
1º Andamento: INTERVENÇÃO-AÇÃO
“PREPARAR O DMAD MANIFESTO DE SILVES 2014”

Amílcar Martins, Universidade Aberta, Pilar Pérez, Universidade Autónoma de Madrid – mestres
de cerimónias

Aproximamo-nos dos derradeiros momentos do retiro doutoral. O programa deixava
já antever as atividades e os acontecimentos a sucederam-se a um ritmo intenso, por
vezes entusiástico e mesmo futurante de sentidos e significados. É o tempo de preparar
a retroação e a avaliação do que realizámos. É o tempo de preparar e acolher os
contributos para a elaboração do DMAD Manifesto de Silves 2014. Para que perdure o
nosso sentimento interpelante, fecundo e criativo com o lugar de Silves, as suas gentes
e as suas instituições.

Sexta-feira, 18 de julho

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

JORNADAS DE ENCERRAMENTO DO RETIRO DOUTORAL
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PERFORMANCE - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO LIVRO “O HOMEM DA GAITA”

Ana Paula Quinta, Contadora de histórias, Biblioteca Municipal de Alpiarça
Rui Gaspar, Doutorando de Média-Arte Digital

TRANSDISCIPLINARIDADE: UMA UTOPIA PRAGMÁTICA

Maria Fernandes Mello, CETRANS - Centro de Educação Transdisciplinar

Conferências / Debate
CHOICE AND MORAL DESIGN IN INTERACTIVE STORYTELLING
Nelson Zagalo, Universidade do Minho

Choice is central when it comes to the design of interactivity in storytelling be for
videogames, web documentary or any other form of interactive narrative. The centrality
of choice is determined by the expected outcomes of the stories being told, and so it is
also responsible for the overall emotional experience.
On the other side the messages being transmitted by stories always share a concrete
moral approach about the world being described and characters actions being enacted.
The degree of the vital connection between stories and subjects depend always on the
existence of a moral syntony. Thus opening stories to branching moral possibilities can
be really problematic and put to jeopardy the entire experience.
CV: Nelson Zagalo is professor of Interactive Media at the University of Minho, Portugal.
Co-chairs the research group engageLab and was a founder member of the Portuguese
Society of Videogame Sciences. He is author of the books, “Interactive Emotions, from
Film to Videogames” (2009) and “Videogames in Portugal: History, Technology and Art”
(2013).

Nesta conferência-workshop procurar-se-á abordar algumas linhas de força da
Transdisciplinaridade: Complexidade - Níveis de Realidade - Lógica do Terceiro Incluído
- Arte e Afetividade.
É possível transatravessar a configuração figurativa do biofísico? Qual a função da
contradição e da Arte na busca do sentido? São questões a analisar, debater e quiçá
responder.
CV: Pesquisadora no Centro de Estudos para Sustentabilidade da Escola de Negócios
da Fundação Getúlio Vargas e orientadora Transdisciplinar da eletiva Formação
Integrada para a Sustentabilidade. Coorganizadora do II Congresso Mundial de
Transdisciplinaridade, realizado em Vila Velha e Vitória, Brasil. Cofundadora do Centro
de Educação Transdisciplinar - CETRANS. Desde 1994, membro do Centro Internacional
de Pesquisa e Estudos Transdisciplinares - CIRET, Paris. Entre 1968-1989 com
interrupções, docente na Pontifícia Universidade Católica - PUC do Rio de Janeiro e de
São Paulo.

2º Andamento e Fecho: INTERVENÇÃO-AÇÃO
“APRESENTAÇÃO E ACLAMAÇÃO DO DMAD MANIFESTO DE SILVES 2014”

Amílcar Martins, Universidade Aberta, Pilar Pérez, Universidade Autónoma de Madrid – mestres
de cerimónias

O DMAD Manifesto de Silves 2014 é apresentado e aclamado.
SESSÃO DE ENCERRAMENTO E BALANÇO / ENTREGA DOS DIPLOMAS
RETIRO DMAD SILVES 2014
CORTEJO - PERFORMANCE MEDIEVAL PELAS RUAS DE SILVES
JANTAR DE ENCERRAMENTO DO RETIRO DOUTORAL - SILVES 2014
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“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

Nesta performance a contadora de histórias irá recorrer-se de um conto extraído
do livro infantil “O homem da Gaita”, texto de Zeca Afonso, baseado na canção com
o mesmo nome, com ilustrações de Rui Pedro Lourenço. Esta história tradicional
portuguesa ocorre numa terra cinzenta e sem alegria, onde cada um vive mergulhado
nas suas preocupações. Então surge um homem que tem o condão de pôr toda a gente
a dançar!
Será utilizada a Realidade Aumentada para a realização da performance-contação.
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Programa

DOMINGO, 13 JULHO

11h00-13h30
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

Sessão de abertura e boas-vindas

- Adérito Marcos, Diretor do Doutoramento, Univ. Aberta
- Mirian Tavares, Subdiretora do Doutoramento, Univ. do Algarve
- Maria Luísa Luís, Vereadora da Cultura, Câmara Municipal de Silves*

Introdução ao Retiro: questões práticas e operacionais

- Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral
- José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, Univ. Aberta

13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

14h30-16h30
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

Momentum 1: Conferência inaugural

16h30-17h00

Intervalo

17h00-19h00
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (I)

20h00
Restaurante
UgoArtCafé

Jantar

21h00-23h00
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

Prática-ação: montagem das instalações (I)

“ALMUTAMIDE NO SEU SÉCULO”

Adalberto Alves, Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves

Tertúlia “POÉTICAS DA VOZ EM AL MUTAMIDAR”

Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

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

09h00-13h30
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

Prática-ação: montagem das instalações (II)

13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

14h30-16h30
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

Montagem das instalações (III)

16h30-17h00

Intervalo

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

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

Intervenção-ação: intervenção artística e interculturalidade (II)
17h00-19h00
Diversos locais em “A RUA PERFORMÁTICA DE AL MUTAMIDAR”
Silves
Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

20h00
Restaurante
UgoArtCafé

Jantar

21h00-23h00
Intervenção-ação: Intervenção artística e interculturalidade (III)
Diversos locais em “INTERVENCIÓN PERFORMÁTICA EN LA CIUDAD: LA ESCUCHA
Silves
INTERNA-EXTERNA”

Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid / Amílcar Martins, Univ. Aberta,
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

SEGUNDA-FEIRA, 14 JULHO

Intervenção-ação: Intervenção artística e interculturalidade (IV)
09h00-13h30
Diversos locais em “SAUDAR OS QUERIDOS LUGARES DE SILVES”
Silves
Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral
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SÁBADO, 12 JULHO
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13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

12h30-13h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (IV)

14h30-16h30
Torreão das
Portas da Cidade

Workshop-reflexão-ação:

13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

14h30-15h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (V)

15h30-16h00

Intervalo

16h00-17h30
Casa da Cultura
Islâmica e
Mediterrânica

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

Diana de Vallescar, Univ. Aberta / Centro de Investigação em Artes e
Comunicação

16h30-17h00

Intervalo

17h00-19h00
Torreão das
Portas da Cidade

Aula-Workshop: “Programação de Artefactos Digitais/ Sensores e
Atuadores”

20h00

Jantar

21h00-23h00
Torreão das
Portas da Cidade

Momentum 2: Instalação-Performance, Poesia e Dança

José Coelho, Univ. Aberta

- José Coelho, Elizabeth Carvalho, Coordenação das Instalações, Univ. Aberta
- Filipe Relêgo, Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica

“CORPO QUE BRINCA E DANÇA “

- Pedro Curado, Doutorando de Média-Arte Digital
- Amílcar Martins, Univ. Aberta

TERÇA-FEIRA, 15 JULHO

18h00-20h00
Torreão das
Portas da Cidade

Aula-Workshop: “Realidade Virtual”

Mauro Figueiredo, Univ. do Algarve, Vítor Cardoso, Univ. Aberta

09h00-10h00
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (I)

20h00
Restaurante
UgoArtCafé

Jantar

10h00-11h00
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (II)

21h00-23h00
Torreão das
Portas da Cidade

Aula-Workshop: “Narrativas e Jogos Digitais”

11h00-11h30

Intervalo

11h30-12h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (III)

José Bidarra, Univ. Aberta

QUARTA-FEIRA, 16 JULHO
09h00-12h30
Torreão das
Portas da Cidade
12h30-13h30
Torreão das
Portas da Cidade
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“POÉTICAS DIGITAIS EM AL-MUT’AMID - INOVAÇÃO, POESIA,
INCLUSÃO”

Aula-Workshop: “Ciberespaço, Comunicação e Cultura”

Bruno Silva, Univ. do Algarve

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (VI)

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

“A EXPERIÊNCIA DA DIVERSIDADE VIVIDA ATRAVÉS DA
NARRATIVA: CONTA-ME A TUA HISTÓRIA!”
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13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

14h30-15h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (VII)

14h30-15h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (XI)

15h30-16h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (VIII)

15h30-16h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (XII)

17h00-19h00
Estúdio Destra
(junto à Sé de
Silves)

Oficina-Encontro: Azulejaria Tradicional

16h30-17h00

Intervalo

“ (...) E AQUI FICA PINTADO NO MEU AZULEJO: ITIMAD”

17h00-19h00
Torreão das
Portas da Cidade

Aula-Workshop: “Som e Música Digitais”

21h00-23h00
Castelo de Silves

Momentum 3: Conferência, Música e Poesia

20h00
Restaurante
UgoArtCafé

Jantar

“A POESIA E A DANÇA EXTÁTICA DOS SUFIS”

Aula-Workshop: “Visão por Computador”

“O CASTELO DE SILVES COMO TOPUS DO REQUINTE”

21h00-23h00
Torreão das
Portas da Cidade

Mostafa Zekri, ISMAT-Lusófona / CHAM-Univ. Nova de Lisboa / Centro de
Estudos Luso-Árabes de Silves
Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral

QUINTA-FEIRA, 17 JULHO
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09h00-11h00
Torreão das
Portas da Cidade

Aula-Workshop:
“Produtos e Linguagens da Cultura Mediática”

11h00-11h30

Intervalo

11h30-12h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (IX)

12h30-13h30
Torreão das
Portas da Cidade

Prova de Avaliação de Capacidade de Investigação (X)

Vítor Reia-Baptista, Univ. do Algarve

Filipe Lopes, Univ. Aberta

João Rodrigues, Univ. do Algarve

SEXTA-FEIRA, 18 JULHO - JORNADAS DE ENCERRAMENTO
09h00-10h00
Teatro
Mascarenhas
Gregório

Cerimónia da Abertura das Jornadas de Encerramento

10h00-11h00
Teatro
Mascarenhas
Gregório

Conferência-Debate (I)

Mirian Tavares, Universidade do Algarve

11h00-11h30

Intervalo

- Adérito Marcos, Mirian Tavares, Direção do Doutoramento
- António Branco, Reitor da Universidade do Algarve*
- Paulo Dias, Reitor da Universidade Aberta*
- Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves*

“ARTES E TECNOLOGIAS – OU O JARDIM DOS CAMINHOS QUE SE
BIFURCAM”

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

Catarina Lopes, Estúdio Destra
(inclui lanche-jantar)
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Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral
Performance-Contação de histórias do livro “O HOMEM DA GAITA”
- Ana Paula Quinta, Contadora de histórias, Biblioteca Municipal de Alpiarça
- Rui Gaspar, Doutorando de Média-Arte Digital

13h30-14h30
Restaurante
UgoArtCafé

Almoço

14h30-16h30
Teatro
Mascarenhas
Gregório

Conferência-Debate (II)
“CHOICE AND MORAL DESIGN IN INTERACTIVE STORYTELLING”
Nelson Zagalo, Universidade do Minho

“TRANSDISCIPLINARIDADE: UMA UTOPIA PRAGMÁTICA”

Maria Fernandes Mello, CETRANS - Centro de Educação Transdisciplinar /
PUC - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, Brasil

17h00-20h00
Jornadas de Encerramento: 2º andamento e fecho
Diversos locais em “APRESENTAÇÃO DO DMAD MANIFESTO DE SILVES 2014”
Silves
Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
Teatro
Mascarenhas
Gregório
20h00
Hotel Colina dos
Mouros
* aguarda confirmação
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Mestres de Cerimónias do Retiro Doutoral
(inclui cortejo-performance medieval pelas ruas de Silves)

Cerimónia de entrega de Diplomas - Retiro DMAD Silves 2014
- Adérito Marcos, Mirian Tavares, Direção do Doutoramento

Jantar de Encerramento do Retiro Doutoral Silves 2014

Notas de rodapé:
1
O Doutoramento em Média-Arte Digital (DMAD) é uma oferta conjunta
da Universidade Aberta e da Universidade do Algarve e está desenhado
para funcionar em regime misto, presencial e ensino a distância online em
suporte e-learning com a duração de 3 anos e um total de 180 créditos
ECTS.
O DMAD visa formar profissionais altamente qualificados para as mais
diversas áreas de intervenção, seja na investigação, educação, desenvolvimento
artístico, tecnológico e comunicacional, com sólidas competências
em tecnologias informáticas, ciências da comunicação e intervenção artísica e
intercultural; capazes de assumir a liderança de projetos de experimentação/
investigação-ação de intervenção artística e intercultural, individual
e coletiva, que abarquem o desenvolvimento de novas aplicações,
produtos e narrativas estéticas.
Um doutor em média-arte digital, para além da intervenção como pessoa
criativa, deverá ser capaz de liderar projetos de experimentação/
investigação-ação neste domínio e levar a cabo processos de mudança,
resultante da introdução de artefactos de média-arte digital, nos mais
diversos contextos sociais e organizacionais onde se insere a sua atividade.
Encontra mais informação sobre o DMAD:
- Guia informativo em: http://dmad.dcet.uab.pt
- Comunidade DMAD: https://www.facebook.com/groups/phdmad/
Recomenda-se a leitura do seguinte artigo: Marcos, Adérito (2012). Instanciando
mecanismos de a/r/tografia no processo de criação em arte
digital/computacional. in INVISIBILIDADES: Revista Iberoamericana de
Pesquisa em Educação, Cultura e Artes”. ISSN 1647-0508. Vol. 3 (set.
2012), p.138-145.
http://hdl.handle.net/10400.2/2204.

2

“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

11h30-12h30
Jornadas de Encerramento: 1º andamento
Diversos locais em “PREPARAR O DMAD MANIFESTO DE SILVES 2014”
Silves
Amílcar Martins, Univ. Aberta / Pilar Pérez, Univ. Autónoma de Madrid,
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“Poéticas Digitais em Al-Mut’amid”

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ESQUISSOS
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