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A rede constituída por estas unidades territoriais de-

fine uma estratégia integrada de ações que visam ca-

pacitar o território regional para atividades de pedes-

trianismo, BTT, montanhismo e birdwatching, entre 

outras, na dinamização do potencial intrínseco dos 

recursos endógenos deste território para a afirmação 

de uma oferta de excelência no domínio de Turismo 

de Natureza correspondente às tendências e motiva-

ções que definem o mercado de procura turística.

A Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature 

– Turismo Sustentável em Áreas Classificadas assen-

ta na valorização e consolidação da marca associada 

ao foco temático do Turismo de Natureza nas áreas 

classificadas da Região Centro de Portugal continen-

tal, visando nomeadamente operar sobre a capaci-

dade de inovação deste recurso na diferenciação da 

oferta regional, na criação de postos de trabalho e 

reforço do empreendedorismo na região. 

Territorialmente, congrega as principais áreas classi-

ficadas da Região Centro:

1. Parque Natural da Serra da Estrela

2. Paisagem Protegida da Serra do Açor

3. Reserva Natural da Serra da Malcata

4. Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha

5. Geoparque Naturtejo

6. Parque Natural Local Vouga-Caramulo

7. ZPE Sicó/Alvaiázere

8. Parque Natural da Serras D’Aire e Candeeiros

9. Mata do Bussaco

10. ZPE Vale do Còa e Reserva da Faia Brava

11. Serra da Lousã

12. Paisagem Protegida da Serra de Montejunto

No âmbito dos seus projetos âncora destaca-se o 

PES – Projeto Entre Serras, ação de grande potencial 

para, em plena convergência com a matriz de identi-

dade mais pura da rede iNature, promover a interação 

entre natureza e arte contemporânea na multiplicação 

de possibilidades e horizontes para um produto turís-

tico que pretende valorizar de modo sustentável este 

território e as suas comunidades.

Deste ponto de partida, iniciamos a descoberta e a 

exploração do estado da arte, nas paisagens e na 

cultura das áreas classificadas da região centro de 

Portugal.
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O mundo rural, tal como 
o mundo urbano, deve abrir-se 
a experiências novas.

Hamish FULTON : AN OBJECT CANNOT COMPETE WITH AN EXPERIENCE, 2001

«… Temos que nos convencer de que esta crise é fruto 

de uma longa história que vem desde o Neolítico, a 

história de um mundo rural que quase desapareceu. 

Todos os valores das sociedades, as suas religiões, 

formas de pensar a natureza e a morte, tudo se enrai-

zou na relação do camponês com a terra. Insisto nes-

ta perspetiva do problema, porque ele toca de perto 

o que consideramos estar ligado à arte: a evolução 

das práticas artísticas contemporâneas não pode ser 

compreendida sem um entendimento da base rural 

da nossa cultura. Com o desaparecimento dos cam-

poneses, com o fim de uma compreensão cíclica do 

mundo e dos seus mitos fundadores, assistimos ao 

fim de uma arte da eternidade, de uma arte de beleza 

intemporal. 

Regis Debray1 afirma isso de forma clara num livro 

que percorre séculos da cultura francesa: “Não nos 

surpreendamos se amanhã um mundo sem campo-

neses se tornar num mundo sem arte”. Um mundo 

“sem arte” no sentido que acabara de referir; o que é 

distinto de um mundo “sem criação”, pois foi possí-

vel procurar outras formas de “arte”. Ao contrário do 

que se poderia crer, as aldeias não são os locais de 

conservação e nostalgia em que as queremos trans-

formar - numa noção restrita de património; elas são 

o palco de uma grande crise, mesmo que em alguns 

casos elas se tornem anti-cidade, refúgio para o au-

toexcluído, o artista ou o turista. As transformações 

das aldeias são, de fato, contemporâneas das trans-

formações na arte contemporânea nos seus aspetos 

mais inovadores. 

No livro2 que publiquei em 2006 destaco o contraste, 

relativamente às representações da ruralidade, entre 

uma “visão rústica” antiga, e uma “visão neo rural” 

alternativa que surge nos anos 60 e 70. A idealização 

da vida rural na visão rústica do século XIX (valori-

zação do esforço, fidelidade à linhagem, subsistência 

honrada ...) ainda prevaleceu até aos anos 90, mas a 

sua importância tem vindo a desaparecer. A visão neo 

rural, de sensibilidade ecológica, aberta  à inovação 

tecnológica como à inovação social, preocupada tam-

bém com a participação local na solidariedade global 

e horizontal (e menos com a questão das linhagens...) 

mudou em grande parte a perceção dos desafios ru-

rais. 

No discurso neo rural “ecologista”, podemos facil-

mente encontrar os contornos de uma abordagem 

crítica da evolução das nossas sociedades consu-

midoras e destruidoras de equilíbrios naturais, hoje 

compartilhada pela maioria dos cidadãos. Também 

podemos aí encontrar as marcas de um pensamen-

to que tenta destacar a complexidade do problema, 

afastando-se de posições binárias extremadas de ló-

gica linear empobrecedora. Não se trata aqui de elo-

giar um ecologismo por vezes comprometido com 

excessos partidários, mas de perceber que já existem 

novas ferramentas intelectuais e novas sensibilidades 

trabalhando em áreas rurais. 

Devemos acreditar que o campo precisa ser reiven-

tado. Isto é verdade no que diz respeito a padrões 

de exploração da terra, à valorização de áreas assil-

vestradas, de mato e floresta, à procura de fontes de 

energia renovada, ao uso de tecnologias de comuni-

cação e informação... 

Uma comissão do Estado francês para estudar ten-

dências no desenvolvimento nas próximas décadas 

propôs um cenário em que ocorre uma reabilitação 

das zonas rurais, penetradas por inovações socio-tec-

nológicas de todo o tipo, em contraponto ao cenário 

de concentração continuada da população em cida-

des. No seu livro intitulado Carta aos agricultores e 

aos outros sobre um mundo sustentável, também o 

sociólogo Jean Viard3 defende: “Precisamos sair do 

mundo rural antigo, fechado sobre si mesmo, mas em 

vez de corrermos para um modelo puramente tecno-

1 Regis Debray : 1992 - Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident. Ed. Folio-essais.

2 Pierre Paliard : 2006 - L’ordre Domestique - Mémoire de la ruralité dans les arts plastiques contemporains en Europe. 

Ed. L’Harmattan.

3 Jean Viard : 2008 - Lettre aux paysans, et aux autres, sur un monde durable. Ed. de l’Aube, La Tour-d’Aigues.

lógico e artificial, tipo Sillicon Valley, deveremos con-

siderar um caminho sustentável e que devolva o ser 

humano à natureza”. Nas suas considerações finais, 

Viard resume a amplidão das mudanças necessárias 

para enfrentar e desafiar os tempos futuros: não basta 

procurar compromissos e sonhar um futuro melhor, 

é preciso pensar e agir de forma radicalmente dife-

rente. O mundo rural, tal como o urbano (nas suas 

renovadas realidades) deve abrir-se a experiências 

novas.»

Pierre Paliard, historiador de arte.



98

O PES ligará as serras da Estrela, 
do Açor, da Gardunha, das Mesas/
Malcata e da Gata

Video de «Pierre de Lucioles» - instalação no Museu Rodin - Paris - Erik Samakh  2013

Portugal e Espanha estão unidos naturalmente por 

uma cordilheira de montanhas, o Sistema Central. 

Com mais de 700km de comprimento esta cordilheira 

é considerada a espinha dorsal da Península Ibérica, 

dividindo as suas duas principais bacias hidrográfi-

cas, Douro e Tejo. É esta barreira orográfica dos ven-

tos que trazem a chuva de noroeste e a descarregam 

ao subir as encostas do lado norte, que determina a 

secura do lado sul e de que resultou uma separação 

clara do território e dos povos do Norte da Península, 

versus o território e os povos a Sul. Já as populações 

que nela habitam, os povos de montanha, ocupam um 

território que se estende de leste a oeste ignorando 

fronteiras políticas.

As serras são, resumidamente, afloramentos rocho-

sos. No caso, sobretudo granitos e xisto que emer-

giram na crosta terrestre há centenas de milhões de 

anos, trata-se portanto de montanhas muito antigas. 

A paisagem que vemos, contudo, é muito mais recen-

te: o relevo macio dos cumes foi talhado nos últimos 

milhares de anos, nomeadamente pelos últimos gla-

ciares, há cerca de 20.000 anos. E só depois disso 

acontece a Revolução Neolítica, que nos conduz onde 

estamos. 

Mais recentemente, contudo, tem-se verificado uma 

aceleração das mudanças na paisagem um pouco 

por todo o mundo. O território visado pelo PES é 

vasto e pouco povoado (em Portugal, os únicos dis-

tritos cuja densidade populacional realmente baixou 

nos últimos 150 anos, são territórios de montanha: 

Guarda, Vila Real e Bragança). Se noutros locais o 

abandono da agricultura tradicional viu surgirem no-

vas ocupações do solo, como agricultura intensiva, 

urbanização ou indústria, as maiores dificuldades de 

acesso em zonas de montanha isolam povoações 

que minguam, subsistindo numa teimosia anacróni-

ca. E porém, se a intensificação agrícola e urbana 

responde aos paradigmas da sociedade actual, são 

as áreas remotas que garantem outro tipo de expec-

tativas que a sociedade de hoje igualmente exige: 

bens públicos, da conservação dos recursos naturais 

à caça, ao isolamento ou à mera usufruição de pai-

sagens apaziguadoras de um ritmo frenético diário 

mais contemporâneo. Serão elas também, porven-

tura, guardiãs de práticas de gestão e de vivência 

comunitária que poderiam inspirar e reabilitar as ac-

tuais sociedades dominantes.

Urge porém reajustar a imagem que se tem das popu-

lações rurais, tão longe de ideais românticos passados 

como de presentes deprimidos, talvez mais perto de 

futuros apenas imaginados. E aumentar a qualidade 

de vida dos que optam por viver em regiões de baixa 

densidade populacional. O reconhecimento de que o 

território pode ser limitante nas opções disponíveis 

para uma utilização agrícola, levou a que a principal 

preocupação da reforma da Política Agrícola Comum 

da União Europeia para 2014-20 fosse justamente a 

coesão territorial e a preservação da biodiversidade 

dos territórios rurais: cada região tem as suas especi-

ficidades, as quais devem ser consideradas, respeita-

das e maximizadas. Existe aliás uma procura real por 

territórios de baixa densidade, e é essa procura que 

deve ser valorizada: uma elevada densidade popula-

cional favorece os mercados, mas uma baixa densida-

de populacional cultiva a proximidade ao outro indiví-

duo e à natureza. Todos os territórios se completam, 

cada um com as suas idiossincrasias e o seu papel na 

matriz global. 

Por volta dos anos 60 do século passado, muitos ar-

tistas começaram a considerar a paisagem como um 

processo aberto, uma forma cultural de olhar e se re-

lacionar com o espaço envolvente. Este é um papel 

extremamente relevante da cultura: é pela cultura que 

os povos se exprimem, comunicam; é a cultura que ali-

menta e reproduz as populações; mas é também pela 

cultura que se abrem portas para outras dimensões. A 

reabilitação do conceito de paisagem aconteceu numa 

época em que as questões ecológicas adquiriam im-

portância central, surgindo pela iniciativa de artistas 

que optaram por trabalhar a paisagem e usar os seus 

elementos, não os representando, mas incorporando

-os, no que veio a ficar conhecido como “land(scape) 

art”. Pertencem a este grupo artistas como Richard 

Long e Hamish Fulton, em Inglaterra, Michael Heizer, 

Robert Smithson, Walter De Maria, Dennis Oppenheim 

e Robert Morris, nos Estados Unidos, Alberto Carneiro 

em Portugal. 

O novo paradigma substituiu a mera interpretação pic-

tórica e racional da paisagem por uma abordagem em 

que as obras se devem constituir, elas próprias, num 

desafio perceptível à experenciação sensorial e inte-

lectual do próprio espectador. A nova estética surge 

acompanhada de uma nova ética: já não se tratava de 

encarar a natureza como uma obra de arte, mas de a 

https://www.dropbox.com/s/k377niy6s1q9tgb/lucioles_540p.mov?dl=0


1110

transformar numa obra de arte. As esculturas de Al-

berto Carneiro, por exemplo, têm por base a ideia de 

uma “arte ecológica” segundo a qual “toda a natureza 

é própria do ser humano”. Talvez estejamos apenas a 

tentar recuperar uma ética perdida?…

No final do séc XX, o Estado português iniciou um pro-

cesso de descentralização do acesso ao acervo nacio-

nal de arte contemporânea (desde 1911 instalado em 

Lisboa no Museu Nacional de Arte Contemporânea – 

Museu do Chiado), criando condições para a abertura 

do Museu de Serralves no Porto. Esta decisão reconhe-

cia a importância que o confronto com a arte contem-

porânea tem em despertar novas sensibilidades, novos 

desejos de realização. O Museu de Serralves foi mais 

além, inspirado em museus rodeados de espaços ver-

des como o Museu Louisiana1, na Dinamarca, o Museu 

Kroller-Muller2, na Holanda, ou o Museu Middelheim 

na Bélgica3, e saiu para fora do Museu, estendendo o 

seu espaço de trabalho pelo belo Parque de Serralves. 

O PES vem propor a criação de uma Rota de Arte 

Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade que per-

corra a cordilheira do Sistema Central. E propõe-se 

enquanto projecto de desígnio nacional, continuando 

o salto dado para o Parque de Serralves, mas desta 

vez saindo para um espaço ainda mais natural e mais 

vasto, numa verdadeira acção de descentralização e 

democratização do acesso à Cultura. O PES unirá um 

conjunto de projectos que definam ou valorizem um 

percurso através da montanha, criando momentos em 

que cada intervenção se interrogue sobre um dado 

contexto territorial e o potencial das narrativas que o 

povoam. Como se olha hoje a paisagem? Que diferen-

ças existem nos discursos de locais versus forasteiros? 

A introdução de linguagens artísticas permitirá estabe-

lecer um diálogo entre estes dois públicos, conduzindo 

ambos a uma redescoberta dum território que lhes é 

mais ou menos familiar. 

Deslocar-se (na paisagem que o agricultor, o urbanista, 

o arquitecto, o turista, constroem), habitar (o local e o 

mundo) e nutrir-se (do produto da terra e da relação 

com o meio). É com estas temáticas, fios condutores 

do PES, que se pretende explorar e dinamizar uma na-

tureza socio-ambiental da qual somos inseparáveis. 

E nada disto pode acontecer sem participação dos acto-

res locais: são eles que em primeiro lugar precisam en-

tender e defender a diferenciação do território que habi-

tam. E o Interior sofre amiúde de um problema de baixa 

auto-estima, alimentado pelos discursos oficiais de dra-

matização do despovoamento. O confronto com a arte 

contemporânea poderá despertar novas sensibilidades, 

novos desejos de realização, revelando em simultâneo 

a amplitude do espaço cultural que existe localmente. 

Aos actores que vivem nos espaços rurais haverá ain-

da que acrescentar todos os que circulam, que podem 

estar na região só temporariamente, mas que criam 

dinâmicas, tomam iniciativas, valorizam e procuram re-

lações de proximidade, que têm capacidade de ligação 

a mercados, de ligação ao conhecimento e ligação a 

projectos inovadores, numa perspectiva que é também 

global. Este é um potencial que também precisa ser re-

conhecido e aproveitado. E ele é tão maior quanto mais 

positiva seja a diferenciação do território. A arte permi-

te criar territórios de experimentação, encontrar novas 

soluções, podendo ser vista como uma teia que pro-

move a colaboração em rede entre actores diferentes. 

Pela arte poderá gerar-se uma nova dinâmica, novas 

formas de empreendedorismo, novas funcionalidades 

para o território, gerar outras procuras, atrair novos 

actores. O PES é, também, um projecto de pessoas 

para pessoas. 

Em 2015 foi criada uma rede europeia de arte na pai-

sagem, denominada ELAN, reunindo sítios de seis paí-

ses: Alemanha, Itália, Polónia, Reino Unido, França e 

Suécia. Todos os parceiros promovem a arte em locais 

públicos. A ELAN contribui para a colaboração trans-

fronteiriça no domínio da  arte, troca de experiências 

e circulação de artistas, organizando ainda simposia 

onde se discutem problemas estruturais das regiões 

onde se localizam os sítios membros. Pretende-se que 

o PES venha um dia a representar a Península Ibérica 

na ELAN.

Neste ano de 2017 foi colocada a primeira pedra do 

PES. Por enquanto ainda só em território português, 

mas já olhando a leste. Começamos com as serras da 

Estrela, do Açor, da Gardunha e das Mesas. As rique-

zas naturais da Serra da Estrela foram reconhecidas 

em 1976 com a constituição da maior área protegi-

da portuguesa (Parque Natural da Serra da Estrela) e, 

mais recentemente, pela candidatura à UNESCO do 

Geopark Serra da Estrela. Em ambos os casos estas 

classificações visam promover a qualidade de vida 

das populações locais mantendo um uso sustentável 

dos recursos naturais, mas também tirar partido des-

tes recursos enquanto espaços de sintonia entre o ser 

humano e a restante natureza. Também as serras do 

Açor e da Gardunha possuem o estatuto de Paisagem 

Protegida. Já a Serra das Mesas, na Serra da Malcata 

que detém o estatuto de Reserva Natural, alberga a 

Nascente do Côa, que nos conduz até à arte na paisa-

gem neolítica, numa continuidade de montes e vales 

com memória.*

*Por decisão da autora, o texto não foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.

Manuela Pires da Fonseca

1 Museu Louisiana, na Dinamarca, possui um extenso jardim onde paisagem e arquitectura se fundem.

2 Museu Kroller-Muller, na Holanda, fica no centro do maior parque nacional holandês (Hoge Veluwe) com 5.500 ha. Criado em 1938, começou a ter esculturas 

ao ar livre no jardim a partir de 1961. O Museu procura um equilíbrio entre a arte, a arquitectura e a natureza.

3 Museu Middelheim, Belgica. Ocupa uma área de 30ha onde se buscam novas soluções para a arte no espaço público. “The museum is developing a rare and 

highly sought after expertise on outdoor art, and links this to the field of art in the public space. In the conviction of the importance of accessibility, inclusiveness 

and lifelong learning, this knowledge is actively shared with city residents, museum visitors, experts and public authorities in a generous and targeted manner. 

the Middelheim Museum uses its unique combination of nature and culture in a dynamic manner to create broad social support for creativity and critical reflec-

tion in general and modern and contemporary visual arts in particular.”
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Criar uma Rota de Arte Contemporânea que une ser-

ras de dois países.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

1. Promover o desenvolvimento local criando opor-

tunidades de negócio, relacionados com a arte, agri-

cultura e biodiversidade, organização de percursos, 

turismo rural, venda de artesanato e produtos agríco-

las, exposições, festivais (por exemplo, bienal de arte 

ligada à natureza, à arte, à fotografia e à agricultura 

gerando imagens desta última que sejam atrativas 

para as camadas mais jovens da população)

    

2. Promover uma região natural de excelência e a dig-

nidade das populações rurais locais 

3. Unir um território e respetivas populações, sobre-

pondo a unidade geográfica à administração política, 

o caminho para a verdadeira integração Europeia

 

4. Sensibilizar o público e as populações locais para a 

arte contemporânea, a agricultura e a biodiversidade 

 

5. Divulgar artistas contemporâneos locais ligados à 

natureza, à agricultura e à biodiversidade

6. Atrair para a região artistas de renome internacio-

nal, os quais por sua vez produzirão obras que serão 

foco de atração no circuito internacional

O Projeto resultará de uma cooperação entre diver-

sas instituições, públicas e privadas, criando assim 

uma dinâmica essencial e que responde ao principal 

objetivo.

A Rota de Arte Contemporânea será portanto um 

percurso artístico que se constituirá entre Portugal 

e Espanha. Será também uma conexão turística, um 

convite para descobrir este território transfronteiri-

ço de modo original, graças à intervenção de artis-

tas plásticos regionais, nacionais e internacionais. As 

obras deverão interagir com a natureza, a História e 

as estórias de cada local (espaços puramente naturais 

ou zonas com ocupação rural ou agrícola, património 

e monumentos  históricos, ruínas, linha de fronteira 

e outros). Não ficando expostas à beira da estrada, 

as obras produzidas incitarão os visitantes a cami-

nhar paisagem dentro e a descobrir a idiossincrasia 

de cada local. 

O diálogo que se estabelecerá entre a Rota, a História 

local e a criação contemporânea proporcionarão uma 

visão renovada do território, inscrevendo as suas his-

tórias na contemporaneidade, ao mesmo tempo que 

sensibilizam o público para o questionamento que a 

arte contemporânea proporciona. Inscrita na tradi-

ção europeia da História da Arte, a Rota Entre Serras 

inscrever-se-á na história do turismo, proporcionan-

do em simultâneo experiências de descoberta, deleite 

e aprendizagem. 

Este Projeto constitui-se ainda como uma ferramenta 

de valorização da zona raiana e de desenvolvimento 

das ligações culturais históricas que a Beira mantém 

com as vizinhas províncias de Salamanca e Extrema-

dura. A animação da Rota poderá ainda fazer-se atra-

vés de parcerias pedagógicas que estabelecerão uma 

rede entre escolas locais de ambos os lados da fron-

teira. Também importante será a realização de semi-

nários e exposições que reflitam sobre as realidades 

locais, que dignifiquem a vida rural e o património 

natural, que exponham o potencial que existe para a 

sua promoção através da arte. Na sua asserção mais 

básica, o PES será uma rota turística de excelência 

entre duas capitais europeias, Lisboa e Madrid.
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PROPOSTA ARTISTICA
PES 2017

ERIK SAMAKH

Serra da Estrela - Vale do Rossim 
Serra do Açor - Barragem de Santa Luzia

Serra da Gardunha - Pedras de luz
Serra das Mesas - Nascente do Côa

13
1716

AÇÕES
 

O Projeto PES (Projecto Entre Serras de criação de 

uma Rota de Arte Contemporânea) foi proposto à Câ-

mara Municipal do Fundão em Setembro 2016, tendo 

por esta sido submetido na Comissão de Coordena-

ção e Desenvolvimeto Regional do Centro no quadro 

do programa de Estratégia de Eficiência Colectiva 

PROVERE iNature - Turismo Sustentável em Áreas 

Classificadas. Passado ano e meio a aprovação do 

PES conduziu ao seguinte plano de ação para um pro-

jecto-âncora de delineamento e lançamento da futura 

Rota de Arte Contemporânea, Agricultura e Biodiver-

sidade (julho-novembro 2017):

1. 

Intervenções in situ do artista Erik Samakh (Pirilam-

pos) em agosto 2017 em cada uma das quatro serras 

envolvidas pelo PES em território português (Serras 

da Estrela, da Gardunha, do Açor e das Mesas, na Mal-

cata)

2. 

Registo em vídeo e fotografia das intervenções

3. 

Mapeamento online das intervenções ocorridas recor-

rendo à plataforma PlotMap (autor Guillaume Stagna-

ro da Escola Superior de Arte de Aix en Provence). 

4.

Produção da Exposição PIRILAMPOS centrada no 

trabalho realizado por Erik Samakh. 

Locais : Espaço Pontes, no Fundão em novembro e          

Museu do Sabugal, no Sabugal em dezembro

5. 

Realização das Jornadas «Arte Contemporânea, Agri-

cultura, Biodiversidade - interação entre o Homem e 

os espaços em território de montanha».

Local : Moagem, Cidade do Engenho e das Artes, no 

Fundão.

1. Descrição da intervenção artística de Erik Samakh:

Foram intervencionados 4 pontos em cada uma das 

quatro serras envolvidas: Açor, Estrela, Gardunha e 

Malcata.

A intervenção consistiu na instalação de pequenas 

luzes em lugares emblemáticos, que simbolizassem a 

rota. Estas pequenas luzes LED, alimentadas por ener-

gia solar, foram concebidas para imitar o pulsar de 

pirilampos durante a noite, criando lugares poéticos 

e proporcionado aos turistas e visitantes uma expe-

riência de integração com o meio envolvente. A obra 

incluirá uma narrativa criada pelo próprio artista para 

assinalar um ponto específico da Rota.

• Na Serra do Açor: esta obra de Arte será articulada 

com o projeto das Aldeias de Xisto na barragem de 

Santa Luzia.

• Na Serra da Estrela: instalação de 4 pirilampos no 

Vale do Rossim.

• Na Serra da Gardunha: em Novembro, durante a 

semana das Jornadas, serão colocados 4 pirilampos  

articulados com um percurso pedestre, na zona co-

nhecida como Alto da Casa do Guarda de Alcongosta 

(com o apoio dos Caminheiros da Gardunha).

• Na Serra da Malcata: a Câmara Municipal do Sabugal 

facilitou uma intervenção na Nascente do Côa, Serra 

das Mesas onde 4 pirilampos foram instalados.

2. Registo em vídeo e fotografia das intervenções: 

Estes registos realizados por Carlos Casteleira ali-

mentam a exposição que será realizada no Espaço 

Pontes - Fundão de 10 a 30 de novembro. A mesma 

será depois exposta no Museu do Sabugal, em par-

ceria com a Câmara Municipal do Sabugal, de 23 de 

dezembro  de 2017 a 28 de janeiro de 2018.

3. Início do mapeamento online:

Georeferenciação das intervenções na região coberta 

pelo projeto, recorrendo à plataforma Plotmaps (au-

tor Guillaume Stagnaro da Escola Superior de Arte 

de Aix en Provence). Este trabalho será desenvolvido 

em colaboração com a UBI (Francisco Paiva - Multi-

média e Rita Salvado - MLAN) e a École Supérieure 

d’Art d’Aix (ESAAix) e terá continuidade em futuras 

edições do PES. 

4. Produção de uma exposição do trabalho realizado 

por Erik Samakh em Agosto 2017 e outros artistas, 

«PIRILAMPOS», sob o tema «Arte Contemporânea, 

Agricultura e Biodiversidade - interação entre o Ho-

mem e os espaços em território de montanha»:

Esta exposição inclui propostas de 2 artistas ( Rodri-

go Braga e Thierry Boutonnier) e as fotografias dos 

trabalhos produzidos nas intervenções artísticas que 

ocorreram no PES 2017 (E. Samakh), e ainda uma 

apresentação da plataforma Plotmap (http://carlos.cas-

teleira.ecole-art-aix.fr/plotmap/ ). 

Local: Espaço Pontes - Fundão e Museu do Sabugal 

- Sabugal

5. Realização das Jornadas «Arte Contemporânea, 

Agricultura, Biodiversidade - interação entre o Homem 

e os espaços em território de montanha», as quais in-

cluirão visita às intervenções in situ de Erik Samakh:

Para estas Jornadas serão convidadas individualida-

des ligadas ao meio artístico, ao turismo, à comunica-

ção social, à educação e ao desenvolvimento regional. 

Pretende-se fazer um ponto da situação relativamen-

te ao papel que a arte contemporânea pode ter no 

desenvolvimento regional e na promoção das áreas 

protegidas. Discutir-se-á o futuro rumo do  PES, no-

meadamente parcerias propostas por entidades lo-

cais/regionais, parcerias com festivais urbanos dedi-

cados à arte contemporânea, parcerias com escolas 

profissionais agrícolas, entre outras.

Local: Moagem, Cidade do Engenho e das Artes, Fun-

dão
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PES 2017 
ERIK SAMAKH 

Erik Samakh é um artista plástico que trabalha com 

novas tecnologias e elementos naturais, frequente-

mente sonoros e luminosos, estabelecendo um diá-

logo constante entre o Homem e a Natureza, onde o 

espaço se torna um lugar de escuta. Professor das Es-

colas Nacionais Superiores de Arte, em França, desde 

1989. Muitos dos seus trabalhos foram realizados em 

espaços naturais, como parques nacionais ou regio-

nais ou reservas geológicas (Réserve géologique de 

Digne les Bains - primeiro Géoparque da UNESCO - 

Parque Nacional de Tijuca no Rio de Janeiro, Centre 

international d’art et du paysage de Vassivière, Par-

que National de Jirisan na Coreia do Sul, entre outros 

locais). 

http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/exposition/erik-samakh 

http://www.dailymotion.com/video/xzz2r7

http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html
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“Toda a obra de Erik Samakh nasce de 
um diálogo constante entre o ser hu-
mano e a natureza. Atento a ruídos e 
sons da natureza, às suas cores e di-
ferentes reinos, ele age como um agri-
mensor… Erik Samakh é um artista do 
tempo presente, determinado a ofere-
cer possíveis experiências e sensações 
para além do visível…”

Bernard Blistène  - Diretor do Museu Nacional 
de Arte Moderna, Centro Pompidou, Paris.

      

InTERVEnçõES nAS SERRAS DO 
PES 2017: “PIRILAMPOS“
 
Uma luz vaga… e a nossa realidade 
vacila.
 

Na continuidade de um conjunto de trabalhos inicia-

dos há vinte anos, este projeto articula-se em torno 

de pequenos módulos luminosos e solares que são 

utilizados para “fazer um sinal”, inscrevendo-se dentro 

e no território, convidando ao reencontro e à magia.

 

Protocolos de visitas e de sensibilização à arte con-

temporânea serão acionados com o auxílio de grupos 

de caminheiros, escolas e outras entidades ligadas à 

natureza e ao turismo. Numa primeira fase, a partir 

de 4 localizações nas serras da Estrela, do Açor, da 

Gardunha e da Malcata serão concebidos eventos no-

turnos que deixarão pontos luminosos em cada local 

intervencionado. Passo a passo, vai-se revelando a 

rota: pioneiras, as pequenas luzes iluminam o PES. 

Um pontilhado luminoso, indício e rasto, memórias de 

futuros reencontros com os homens que construírem 

e constroem as paisagens. 

1918

(1)
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ORADORES

CARLOS CASTELEIRA: Artista e professor de foto-

grafia na Escola de Arte de Aix-en-Provence, França, 

tendo desenvolvido diversos projetos de intercâmbio 

entre França, Brasil e Portugal. Conceção e coorde-

nação do PES.

JAIME IzquIERDO VALLInA: Geólogo e escritor 

espanhol preocupado com a conflitiva co-existência 

das realidades naturais, rurais e urbanas. Livros: La 

conversación cultural de la naturaleza (2013); La casa 

de mi padre (2012); Astúrias, region agropolitana. Las 

relaciones campo ciudad en la sociedad posindustrial 

(2008); El regresso del señor Hoffmann y otros rela-

tos de ambiente entero (2005); Marqueses, funcio-

nários, políticos y pastores: crónica de un siglo de 

desencuentros entre naturaleza y cultura en los Picos 

de Europa (2006); Manual para agentes de desarrollo 

rural: ideas y propuestas para moverse entre la con-

servación del património y el desarrollo local (2002); 

El País de Celso Amieva (1999).

HEnRIquE PEREIRA DOS SAnTOS: Arquiteto paisa-

gista e escritor. Foi dirigente do Instituto da Con-

servação da Natureza e da Biodiversidade e vem es-

tudando a evolução da paisagem rural de Portugal 

continental no séc. XX e sua relação com a biodiver-

sidade. 

Livros: Portugal, Paisagem rural (2017); O gosto de 

Sicó (2011); Do Tempo e da Paisagem (2010).

JORNADAS 

PES 2017 
ARTE COnTEMPORÂnEA, AGRICuLTuRA E BIODIVERSIDADE
InTERAçÃO EnTRE O HOMEM E OS ESPAçOS EM TERRITÓRIOS DE MOnTAnHA

PROGRAMA
SEX 10 nOV. |  Espaço Pontes - Fundão
15h00 Conversa com E. Samakh 

SÁB 11 nOV. | A Moagem - Fundão

CONFERÊNCIAS 
9h00  Abertura 
 Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão
 Carlos Casteleira, curador do PES

10h00  Jaime Izquierdo: Campesinato do séc XXI: arte da paisagem, natureza e agroecologia 
 à escala 1:1

10h45  Henrique Pereira dos Santos: Outra mudança faz de mor espanto

11h30  Pierre Paliard: A ordem doméstica, Memória da ruralidade nas artes plásticas contemporâneas  
 na Europa

12h15  Debate

13h00  Almoço

14h30  Erik Samakh: Apresentação do primeiro artista a intervir na Rota PES

15h00  Jose António Agúndez: O Museo Vostell Malpartida. Arte e Vida sem muros nem fronteiras

15h45  Bruno Navarro: Testemunha de milhares de anos de interação entre o Homem e a Natureza o  
 Património do Vale do Côa

16h30  Nadine Gomez: O Museu Gassendi e a arte contemporânea: uma aposta e um desafio
 Apresentação do CAIRN e da ELAN

17h15  Debate

18h30  Encerramento

19h00 Inauguração da Exposição  PIRILAMPOS | Espaço Pontes - Fundão

DOM. 12 nOV. | PES … convida! 
Eventos a acontecer nos concelhos parceiros

PIERRE PALIARD: Historiador e crítico de arte. Lecio-

nou na Escola Superior de Arte de Aix-en-Provence 

e na Universidade de Aix-Marseille (AMU). Trabalhou 

em particular sobre a relação entre as artes visuais 

contemporâneas e a ruralidade e sobre a «estética 

verde» e a relação com a ecologia, problemas que 

aborda em A ordem doméstica, Memória da rurali-

dade nas artes plásticas contemporâneas na Europa, 

Paris, L’Harmattan, 2006. 

Outras publicações: Un art vietnamien ; penser d’au-

tres modernités, Le projet de Victor Tardieu pour 

l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine à Hanoi en 

1924, Paris, L’Harmattan, 2014, Mireille Fulpius Pa-

ris Ed. Cercle d’Art Coll. Cercle d’Art contemporain, 

2013, L’animal dans l’art contemporain, em L’animal, 

un homme comme les autres ? de Valérie Bassac et 

al., Bruxelles, Ed. Bruylant, 2012, Blesswild, texto para 

o catálogo da exposição Si loin, si proche…Bêtes et 

hommes (a propósito de uma obra de Victoria Klotz), 

Silvana Editoriale, 2011, Battre la campagne, texto 

para o catálogo da exposição de Victoria Klotz no 

Château de Taurines, Centrès (Aveyron), organização 

FRAC Midi-Pyrénées, 2009.

ERIK SAMAKH: Artista plástico que trabalha com no-

vas tecnologias e elementos naturais, sonoros e lumi-

nosos, estabelecendo um diálogo constante entre o 

homem e a natureza, onde o espaço se torna um lugar 

de escuta. Professor das Escolas Nacionais Superio-

res de Arte, em França, desde 1989. Muitos dos seus 

trabalhos foram realizados em espaços naturais como 

parques nacionais ou regionais ou reservas geológi-

cas (Réserve Géologique de Digne le Bains, Parque 

Nacional de Tijuca no Rio de Janeiro, Centre interna-

tional d’art et du paysage de Vassivière, Parque Na-

tional de Jirisan na Coreia do Sul, etc). 

http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/exposition/erik-

samakh

http://www.dailymotion.com/video/xzz2r7 

http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/re-

pro.html
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JOSé AnTÓnIO AGúnDEz (Cáceres, 1963): Licencia-

do em História da Arte pela Universidade de Extrema-

dura.  Em 1984 conhece o artista Wolf Vostell, com 

quem manteve uma relação profissional muito próxi-

ma até ao seu falecimento em 1998. Desde 1986 que 

investiga os movimentos artísticos euro-americanos 

Happening e Fluxus. Entre os anos 1989 e 1993, foi 

arquivista-bibliotecário do Arquivo Vostell, iniciando 

a sua classificação e catalogação. A partir de 1990 

colabora com Vostell em várias exposições indivi-

duais e coletivas, de âmbito nacional e internacional. 

Desde 1994 ocupa o cargo de Diretor do Museo Vos-

tell Malpartida (MVM), do Centro de Interpretação 

das Vias Pecuárias, e do Lavadeiro de Lã dos Bar-

ruecos, em Malpartida de Cáceres. Como Diretor do 

MVM organizou numerosas atividades: comissariado 

de exposições, simpósios, coordenação de concertos 

e performances, palestras em conferências, apresen-

tações de livros, entre outras. Entre 2011 e 2015 foi 

Diretor Geral de Promoção Cultural do Governo de 

Extremadura.

BRunO J. nAVARRO: Historiador e professor, dou-

torado em História, Filosofia e Património da Ciência 

e da Tecnologia, pela Faculdade de Ciências e Tec-

nologia da Universidade Nova de Lisboa; Mestre em 

História Contemporânea, pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa; Licenciado em História, 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

É Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa 

Parque. Autor de vários estudos publicados em mo-

nografias, dicionários e revistas especializadas, tem 

participado regularmente em conferências, seminá-

rios e congressos científicos, nacionais e internacio-

nais. 

nADInE GOMEz: Diretora do Museu Gassendi e do 

CAIRN (Centre d’Art Informel de Recherche sur la 

Nature) – Digne-les-Bains, Alpes de Haute Provence, 

ambos ligados à reserva geológica de Haute Proven-

ce, em França, primeiro GEOPARK criado pela UNES-

CO. Promotora do Projeto VIAPAC (rota de arte con-

temporânea entre os Alpes franceses e italianos).

RESUMOS
JAIME IzquIERDO VALLInA 

O campesinato do séc XXI: arte da 
paisagem, natureza e agroecologia à 
escala 1:1

O dilema rural/urbano apresenta em Espanha traços 

comuns com Portugal. A industrialização, uma pers-

petiva urbana de desenvolvimento e a consideração 

da cultura como conceito nascido e reservado para 

a cidade, criaram um conjunto de influências que re-

legaram o rural, não para um papel secundário, mas 

para um lugar marginal e marginalizado. A arte não se 

pode manter à margem deste contexto de abandono: 

é preciso tomar partido, olhar a arte como ferramen-

ta de ativação, proceder a uma revisão histórica que 

permita reabilitar formas de organização e de traba-

lho rural, pois a paisagem pode ser, ela própria, uma 

intervenção artística numa escala 1:1.

Esta comunicação visa dar visibilidade a ferramentas 

de construção da paisagem pelo mundo rural, com o 

objetivo de devolver às comunidades campesinas a 

cultura que lhe tem sido usurpada, tornada invisível 

por uma cegueira urbana ansiosa de natureza e inca-

paz de entender que a conservação desta última se 

encontra intrinsecamente ligada à ruralidade e a uma 

cultura por vezes mais perto da extinção que mui-

tas espécies biológicas que, paradoxalmente, amiúde 

dela dependem.   

HEnRIquE PEREIRA DOS SAnTOS 

Outra mudança faz de mor espanto

Nas nossas circunstâncias, a agricultura de subsis-

tência, que construiu grande parte das paisagens que 

conhecemos, está limitada aos poucos solos de ele-

vada produtividade. A dificuldade em usar solos alter-

nativos obriga a uma gestão fertilidade que não pode 

abdicar dos animais.

As nossas paisagens eram por isso paisagens de ho-

rizontes largos, vistas abertas e em que o relevo ad-

quire uma dramaticidade que em muitos outros pon-

tos do mundo está amenizada pela mata, seja porque 

limita a profundidade das vistas, seja porque disfarça 

os acidentes do relevo na relativa homogeneidade 

dos grandes povoamentos florestais.

Nestas paisagens encontramos sempre a mesma es-

trutura: campos agrícolas nas zonas de acumulação 

de sedimentos e nutrientes, rodeados de pastagens 

cuja principal função é precisamente garantir a pere-

nidade da produção desses pequenos retalhos agrí-

colas e o que carateriza a maioria das nossas paisa-

gens não se afasta muito desta tensão permanente 

entre agricultura e pastagem.

Potenciar os aspetos positivos destas mudanças e 

minimizar os seus efeitos negativos podem ser con-

tributos para um uso sensato dos recursos e para o 

desenho de paisagens mais inteligentes, isto é, que 

satisfaçam as nossas necessidades e mantenham a 

possibilidade de satisfazer necessidades futuras que, 

de resto, desconhecemos.

´

PIERRE PALIARD 

A ordem doméstica, Memória 
da ruralidade nas artes plásticas 
contemporâneas na Europa

A ruralidade foi, durante milhares de anos, a matriz 

da cultura ocidental. A sua organização repousava 

sobre um contraditório, antagonista e complementar, 

entre a clareira cultivada e o ambiente selvagem que 

a circundava, entre os campos e os matos e flores-

ta. Pode assim dizer-se que uma «ordem doméstica» 

geria esta relação complexa. O período moderno vê 

surgir uma oposição violenta entre o mundo da cida-

de e o mundo do campo. Com a idealização da vida 

rústica e dos seus valores é criado um contra-modelo, 

habitualmente conservador, que se opõe ao mundo 

dito materialista e corrupto das cidades. Estes dois 

modelos estruturaram as representações e alimenta-

ram as sensibilidades dos artistas no passado, mas 

persistem, total ou parcialmente, em certas aborda-

gens contemporâneas.

Hoje, a vida rural já não é sinónimo de sociedade 

campesina. Inclui várias atividades, residenciais, tu-

rísticas ou outras, que amiúde têm precedência so-

bre a atividade agrícola. A cultura campesina já não 



2524

é central, mesmo nos espaços rurais. Ela deu lugar a 

representações e usos distintos. O novo mundo rural 

participa em particular na emergência de uma cultura 

da ecologia que pretende olhar para o ecossistema 

Terra na sua totalidade. É no interior deste conjunto 

de fenómenos físicos e biológicos que a ruralidade 

precisa de inventar para ela própria outras vocações, 

de acordo com os avanços científicos mais recentes. 

Mostrarei como os artistas contemporâneos res-

pondem a estes desafios, como os mais conscientes 

sabem acompanhar uma reabilitação que passa ne-

cessariamente por uma revolução profunda do modo 

de pensar o lugar do ser humano e o seu papel de 

criador.

ERIK SAMAKH 

Apresentação da obra

JOSé AnTÓnIO AGúnDEz

O Museo Vostell Malpartida. Arte e 
Vida sem muros nem fronteiras

A aventura do Museu Vostell Malpartida (MVM), ini-

ciada pelo artista hispano-alemão Wolf Vostell há 

mais de 40 anos, foi um ativo fundamental para a in-

corporação na modernidade de uma região parada no 

tempo, como o era então a Extremadura espanhola. 

Vostell, encantado por uma paisagem rochosa desig-

nada Los Barruecos, próxima da cidade de Malpartida 

de Cáceres e uma das últimas extensões da Serra 

da Estrela em território espanhol, de natureza exube-

rante e limpa, desenvolveu ali um conceito de museu 

onde pudessem conviver ao mesmo nível cultural as 

formas artísticas de vanguarda happening-fluxus pro-

duzidos por Vostell e os seus companheiros artistas, 

e os processos e trabalhos da comunidade rural lo-

cal, uma escola onde “todos são alunos e todos são 

professores”, um espaço onde se pudesse sentir que 

a natureza, a arte e a vida, são afinal a mesma coisa.

Apesar de todas as dificuldades, o MVM é hoje uma 

realidade porque foi capaz de atrair artistas interna-

cionais. Aqui aconteceram, nomeadamente, os pri-

meiros encontros de arte de vanguarda espanhola e 

portuguesa, apenas saídos ambos os países das res-

petivas ditaduras. O MVM é também uma realidade 

porque tem sido capaz, através de um diálogo per-

manente, de fazer propostas que atraem público. E é 

uma realidade que demonstra, mais uma vez, que o 

centro também pode estar na periferia.

BRunO nAVARRO

Testemunha de milhares de anos de 
interação entre o Homem e a natureza 
o Património do Vale do Côa

O Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) é um 

território monumental onde o génio humano fez ques-

tão de nos revelar um valioso legado cultural e artísti-

co, inscrito, desde 1998, na Lista do Património Mun-

dial da UNESCO. A preservação desse legado único 

– as gravuras rupestres de arte pré-histórica –, em 

detrimento de um projeto de valorização hidrográfica 

e energética, promovido por uma das maiores empre-

sas nacionais, mantém-se, ainda hoje, como um dos 

mais singulares marcos de mobilização e afirmação 

dos valores da cidadania, em defesa do património 

cultural. Entre a primeira rocha com gravuras, desco-

berta em 1992, e as mais de 1200 que se conhecem 

atualmente, estende-se todo um território cultural 

vastíssimo, que, atualmente, fruto de novas e impor-

tantes descobertas arqueológicas, extravasa já os li-

mites inicialmente definidos para o PAVC (20.000ha) 

e há muito que deixou de se confinar ao estudo da 

arte, para se abalançar na análise dos contextos ar-

queológicos, amplamente investigados e divulgados 

nos últimos vinte anos. Apesar de ser uma verdadeira 

joia da coroa da arqueologia portuguesa, o PAVC en-

volve também uma grande diversidade de património 

histórico, edificado, imaterial e natural, que tem vin-

do a ser paulatinamente valorizado, numa perspetiva 

integrada e sustentável, com o objetivo declarado de 

vir a contribuir para o desenvolvimento económico 

desta região. Exemplos desses vetores estratégicos 

de atuação são a criação da Zona de Proteção Es-

pecial (ZPE-Vale do Côa), inserida na Rede Natura 

2000 e a Reserva Natural da Faia Brava, onde se tem 

procedido à renaturalização da biodiversidade e à 

implementação de um plano de prevenção de riscos, 

e a construção do Museu de Arte e Arqueologia do 

Vale do Côa, produto excecional da arquitetura con-

temporânea portuguesa e equipamento museológico 

verdadeiramente diferenciador, com capacidade para 

atrair os cada vez mais significativos fluxos turísticos 

que demandam a região do Douro. 

nADInE GOMEz

O Museu Gassendi e a arte contempo-
rânea: uma aposta e um desafio

Em Digne-les-Bains, França, desde meados dos anos 

90 que a Arte Contemporânea se tem afirmado de 

forma original em torno de dois pólos:

• no Museu Gassendi, cujas coleções centenares, úni-

cas em França, fascinam e inspiram;

• no território da Reserva Geológica de Haute-Pro-

vence, primeiro Géopark da UNESCO, memória ao ar 

livre, onde 200 mil ha da maior reserva natural da 

Europa se converteram no laboratório de grandes ar-

tistas contemporâneos.

Estas duas estruturas criaram o CAIRN, Centro de 

Arte Informal de Pesquisa sobre a Natureza.

O Museu Gassendi apresenta coleções enciclopédicas 

com mais de um século nos domínios da arte, da his-

tória local e das ciências físicas e naturais. 

Aberto ao seu território, o Museu Gassendi, junto 

com o CAIRN, desenvolveu uma coleção de obras ao 

ar livre que resultam de convites endereçados a artis-

tas conceituados para que criem obras na natureza. 

Este projeto original propõe-se associar o prazer de 

caminhar à descoberta do património natural e cul-

tural local, criando percursos artísticos como o Refú-

gio de Arte de Andy Goldsworthy, Traces d’herman 

de vries, L’Hydropithèque  de Joan Fontcuberta, The 

Dungeon of the Sleeping Bear, de Mark Dion, entre 

outros. O Museu Gassendi faz parte da Rede Europeia 

Landart (ELAN) desde 2014. A ELAN foi lançada pe-

las quatro principais instituições que representam a 

Land art na Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido 

em 2012. Esta cooperação entre os seis parceiros (a 

Suécia também é membro ) visa melhorar a distribui-

ção transnacional da arte na paisagem e a mobilidade 

transfronteiriça dos artistas.

www.landart-network.eu
https://www.musee-gassendi.org/wp-content/
uploads/2016/08/article_cahier_331_009.pdf

A publicação das atas das jornadas será realizada 
ulteriormente em parceiria com a UBI -  Universidade 

da Beira Interior.
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SEX 10 NOV. 

15h00 / Espaço Pontes

Conversa com o artista E. Samakh

SÁB 11 NOV. 

19h00 / Espaço Pontes

inauguração e performances 

Colectivo Grilo de Sofia Aguiar / Tomas Colaço 

Erik Samakh 

22h00 / Glamping e sítio da Casa do Guarda 

de Alcongosta

Visita aos pirilampos da Gardunha 

DOM. 12  NOV.

todo o dia 

PES...convida!

Eventos a acontecer nos concelhos parceiros 

15

EXPOSIÇÃO PES..2017

11 a 30 NOV. 2017 | Espaço Pontes - Fundão

23 DEZ. a 28 JAN.  2018 | Museu do Sabugal
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Erik Samakh
fotografia e vídeo 
de Carlos Casteleira

Erik Samakh é um artista plástico que trabalha 
com novas tecnologias e elementos naturais, 
frequentemente sonoros e luminosos, estabele-
cendo um diálogo constante entre o homem e 
a natureza, onde o espaço se torna um lugar de 
escuta. Professor das Escolas Nacionais Supe-
riores de Arte, em França, desde 1989. Muitos 
dos seus trabalhos foram realizados em espaços 
naturais como parques nacionais ou regionais 
ou reservas geológicas (Réserve géologique de 
Digne les Bains, 1° Géopark da UNESCO, Par-
que Nacional de Tijuca no Rio de Janeiro, Centre 
international d’art et du paysage de Vassivière, 
Parque National de Jirisan na Coreia do Sul e 
outros locais). 
http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/exposition/

erik-samakh 

http://www.dailymotion.com/video/xzz2r7 

http://www.documentsdartistes.org/artistes/sa-

makh/repro.html 

A intervenção de Erik Samakh nas serras envolvi-
das nesta primeira fase (Açor, Estrela, Gardunha, 
Malcata/Mesas), consistiu na instalação de luzes 
em lugares emblemáticos que pudessem, no seu 
conjunto, simbolizar a Rota. Como ponto extra 
surge o Pirilampo da Escola Profissional Agrí-
cola da Lageosa. Este ponto assinala o desejo 
de futuras ações como workshops a realizar em 
parceria com o programa pedagógico da escola.

Estas pequenas luzes LED, alimentadas por ener-
gia solar, foram concebidas por Erik Samakh 
para imitar o pulsar de pirilampos durante a 
noite, criando lugares poéticos e proporcionan-
do aos turistas e visitantes uma experiência de 
integração com o meio envolvente. A obra inclui 
uma narrativa criada pelo próprio artista.

28

Os pirilampos são visíveis ao cair da noite. Pro-
tocolos de visitas e de sensibilização à arte con-
temporânea serão acionados com a colaboração 
de grupos de caminheiros, escolas e outras en-
tidades ligadas a natureza e ao turismo. Passo 
a passo, vai-se revelando a rota: pioneiras, as 
pequenas luzes iluminam o PES. Um pontilhado 
luminoso, indício e rasto, memórias de futuros 
reencontros com os homens que constroem as 
paisagens. 

A intervenção do artista foi acompanhada por 
uma assistência técnica local. As várias fases da 
obra ficaram registada em fotografia e vídeo. São 
estes registos, realizados por Carlos Casteleira, 
que vão ser exibidos numa cenografia expositiva 
no Espaço Pontes, no Fundão e posteriormente 
no Museu do Sabugal As obras fotográficas de 
outros artistas convidados serão articuladas na 
exposição com a temática da interação do Ho-
mem com os espaços de montanha.

Plataforma cartográfica online «plotmap»:

http://carlos.casteleira.ecole-art-aix.fr/
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PES, proponho uma obra que destile a essência 
saborosa das terras, articulando-a com a proble-
mática ambiental, a extinção acelerada de espé-
cies e a desregulação climática. Mantendo uma 
continuidade histórica e a ligação dos habitantes 
ao seu território através da arboricultura, será 
fundamental refletir sobre a complexidade do 
agro-sistema e sobre as variedades de cerejas, 
para conceber uma obra viva, evolutiva e perene, 
baseada na especificidade do território e na ne-
cessidade de iniciar um círculo virtuoso. 
A Região de Lyon ama a cereja: o viveirista Ar-
mand Jaboulay criou a saborosa cereja Bigar-
reau.
Em Oullins sur Rhône, Léonard Burlat, outro 
horticultor, obtinha em 1915 o primeiro núcleo 
de Burlat. Estes artistas do vivo inspiram-nos. 
Assim investigo a variedade de cerejas cultiva-
das (Rainier, Santina, Bing, Cristalina, E. Burlat, 
Celeste, Sweetheart, Tulare, Ruby, Lapins, Van, 
Newstar...), os respetivos polinizadores, os seus 
viveiristas e toda a fileira de reprodução e di-
ferenciação das fruteiras. A obra que proponho 
estará ligada ao ciclo da árvore e ao seu desen-
volvimento. Os trabalhos iniciar-se-ão prestando 
atenção as práticas agrícolas locais e incluirão 
acções com os participantes do workshop,  na 
perspetiva de se criar uma forma viva,  evolutiva 
e colaborativa.

http://www.domestication.eu/

Thierry Boutonnier 
projeto colaborativo de arte e agricultura

O artista Thierry Boutonnier colabora com a 
COAL (Coligação para a arte e o desenvolvi-
mento sustentável - http://www.projetcoal.org/
coal/). Nascido em 1980, Thierry Boutonnier vive 
em Lyon, França. O seu trabalho reflete a questão 
da domesticação. Artista ativo e reativo, Thierry 
Boutonnier encara o ato artístico com as exigên-
cias da informação, da realização e produção, da 
identificação de objetivos e da investigação, da 
concentração de meios na gestão de um proje-
to. Assumindo-se não especialista, polivalente e 
pluridisciplinar, utiliza todos os meios à sua dis-
posição: performance, vídeo, escultura, imagens, 
fotografias e publicações. 
Thierry Boutonnier realizou diversos trabalhos 
ligados com os ecossistemas: Lausanne Jardin 
(2009), «Naturel Brut» (2010) ou Polyculture 
(2011).

Projeção de um pomar artístico 
implicado com o agro-sistema.

Durante uma residência artística com a associa-
ção cultural D’Orfeu, de Águeda, tive a oportuni-
dade de sentir o perfume inesquecível das cere-
jeiras do Fundão. Com habitantes locais curiosos 
e gourmets, descobri uma festa de sabores em 
torno de cerejas banhadas de luz. No âmbito do 

Forêt des arbres du Grand Paris - 2016 - Thierry Boutonnier

Rodrigo Braga 
3 fotografias - Comunhão I, II e III

Nascido em Manaus em 1976, logo mudou-se 
para Recife, onde graduou-se em Artes Plásti-
cas pela UFPE (2002). Atualmente vive no Rio de 
Janeiro. Expõe com regularidade desde 1999 e 
em 2012 participou da 30ª Bienal Internacional 
de São Paulo. Em 2009 recebe Prêmio Marcan-
tonio Vilaça – Funarte/MinC; em 2010 o Prêmio 
Marc Ferrez de Fotografia, em 2012 o Prêmio 
Pipa/MAM-RJ Voto Popular e em 2013 o Prê-
mio MASP Talento Emergente. Possui obras em 
acervos particulares e institucionais no Brasil e 
no exterior, como MAM-SP, MAM-RJ e Maison 
Européene de La Photographie - Paris.

Com sua participação na 30ª Bienal de São Pau-
lo em 2012, numa sala especial, Rodrigo Bra-
ga consolida-se como uma referência dentro do 
panorama da arte contemporânea brasileira por 
sua radical interrogação das dimensões animal e 
natural da existência humana. 

Por meio da inscrição do próprio corpo na paisa-
gem ou em associação com elementos naturais 
em ações que realiza mediado pela fotografia ou 
pelo vídeo, Rodrigo traz discussões estéticas e 

Comunhão I - 2006  - Rodrigo Braga

políticas valiosas em nosso tempo; como a perda 
da centralidade da condição humana e o reco-
nhecimento em sua dimensão animal, ainda que 
enquanto ser social e cultural.

Na série Comunhão, de 2006 três fotos são des-
tiladas, brandas e pouco decorativas, mas isso 
também as torna ainda mais expressivas. Em 
toda a sua simplicidade enganadora, há um tríp-
tico dinâmico e universal, devotado ao ciclo da 
vida, em que o artista apieda-se do bode e afun-
da no chão com ele. Um pertinente diálogo entre 
a vida e a morte é assim travado, e a atitude de 
aproximar esses dois momentos da existência 
através de sua simultânea presentificação e con-
tato traduz o interesse do artista em lidar com 
temas existenciais inerentes a todos os seres, 
sobretudo os humanos.

Clarissa Diniz, 
Mastigação e Empoderamento

www.rodrigobraga.com.br/
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.. SÁB. 11 nOV. 19h00 | Espaço Pontes

Colectivo Grilo 
de Sofia Aguiar 
e Tomás Colaço
Inauguração PIRILAMPOS
e Performances

Cantina, cozinha vegana, estúdios de traba-
lho, ateliers, estúdios de gravação de ima-
gem, gráficos têxtil,  residências,  bicicletas,  
aluguer de espaços para ficar, para traba-
lhar,  eventos, cozinha para fora, jardim, es-
tacionamento, exposições, apresentação de 
vídeos de artista, livros, escrita, troca e ven-
da de objectos, guarda roupa, wifi gratuito, 
café, cantina exterior e interior, escola, ca-
bras residentes, acontecimentos, cursos (...) 
eis o Grilo, um colectivo de artistas e um lu-
gar que tenta conservar-se aberto a propos-
tas e desafios. Também o estúdio de trabalho 
de Sofia Aguiar e Tomás Colaço aberto ao 
público e partilhado.*

Inauguração - Performances e vinho de 
honra pictórico dos PIRILAMPOS dia 11 de 
novembro 2017 com produtos genuínos da 
agricultura tradicional e regional das beiras 
numa relação artística com os produtores e 
os parceiros PES.

* www.artslant.com/global/artists/show/257641-sofia-aguiar 
* www.tomcola.blogspot.com
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DOM 12 nOV 

PES...convida!
Acontece nos concelhos parceiros:
(em atualização)

FUNDÃO

Exposição Retrospetiva
“25 anos de trabalho em Portugal
De Guilherme, o Holandês”
7 de outubro a 12 de novembro
Terça a domingo - 14h-17h
A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes

Mostra de Artes e Sabores da Maunça 
na aldeia do Açor
10 a 12 de novembro

Festival Gastronómico – Fundão Aqui Co-
me-se Bem – Sabores de Outono nos res-
taurantes do concelho
Mais informações: https://www.cm-fundao.pt

SABUGAL

Exposição 
“D. Dinis, entre a História e a Lenda”
10 a 30 de novembro
Museu do Sabugal
Sala de exposições temporárias

Mais informações: https://www.cm-sabugal.pt/con-

celho-do-sabugal/turismo-cultura-lazer/

CAMInHADAS

Rota dos Castanheiros da Maúnça
(Caminheiros da Gardunha) 
Fundão | 12 de novembro | 8h30
Inclui uma caminhada entre o Castelejo e a 
aldeia do Açor, aninhada na Serra da Maún-
ça. Início no Santuário de Santa Luzia, no 
Castelejo, concelho do Fundão. Haverá dois 
percursos: um de dificuldade média com 
8,5km e outro de dificuldade alta com 14km. 
Valor de inscrição: 8€ (inclui almoço, refor-
ço alimentar a meio do percurso e seguro). 
O regresso é feito nos autocarros do festival.
 
Mais informações: caminheirosdagardunha@gmail.

com

Rota dos Castanheiros de Alcongosta
(Assoc. Gardunha Viva)
8h30
Atividade a decorrer em Alcongosta e na 
paisagem circundante. Percurso de 13km e 
com grau de dificuldade médio/baixo. Início 
às 8h30 em Alcongosta, seguido de almoço 
e magusto. Preço a anunciar pela organiza-
ção. Início na Junta de Freguesia de Alcon-
gosta às 8h30.

Mais informações: geral@gardunhaviva.com

GOUVEIA

Celebração do  75º Aniversário do Teatro 
Cine de Gouveia o Município convida para 
sessões de cinema gratuitas
12 de novembro 15h LEGO NINJAGO 
12 de novembro 21h30 A FEBRE DAS TU-
LIPAS 
http://www.cm-gouveia.pt/vivergouveia/Paginas/

default.aspx

SEIA
Visita ao Centro de Interpretação da Serra 
da Estrela 
https://www.cm-seia.pt/index.php/cultura

CELORICO DA BEIRA
Visita ao Centro Histórico e Castelo de Ce-
lorico da Beir
http://www.cm-celoricodabeira.pt

MANTEIGAS
Caminhada em autonomia na Rede de Per-
cursos Pedestres de Manteigas
https://descla.pt/2017/08/24/estrela-green-tracks

-rota-do-sol/

FORNOS DE ALGODRES
Visita ao Centro de Interpretação Histórica e 
Arqueológica de Fornos de Algodres
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/agenda-cultu-

ral/

GUARDA
Visita ao Museu de Tecelagem dos Meios 
(Aldeia dos Meios) 
http://www.mun-guarda.pt/Portal/noticias.aspx?S-

S=Destaques&Lista=Agenda

       
      
      

COVILHÃ

Visita ao Museu dos Lanifícios da Universi-
dade da Beira Interior 
http://www.cm-covilha.pt/?cix=agenda&ta-

b=793&lang=1

OLIVEIRA DO HOSPITAL
XV Feira do Porco e do Enchido (Várzea de 
Meruge) 
http://www.cm-oliveiradohospital.pt
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O PES é uma ideia de 

CARLOS CASTELEIRA 

Com formação em ótica e em fotografia, Carlos 
Casteleira vive em França desde os anos 70. É 
professor na Escola Superior de Arte de Aix-en
-Provence desde 1995. Enquanto agente de ação 
cultural, trabalhou com a comunidade portugue-
sa do sul de França, (“Ser e Estar” 1995 - éd. 
Créaphis). Trabalhou ainda com outras popu-
lações (no Burkina Faso e na Ilha da Reunião, 
no Brasil, Cabo Verde e Moçambique), mas é 
em Portugal que tem mais interesses. Curador 
na edição de 2011 da Bienal de Cerveira, tem 
sido convidado a participar nas edições poste-
riores. Participou em residências artísticas em 
Guimarães (Capital Europeia da Cultura, 2012) 
e em Vila Nova de Cerveira (2013), organizou 
várias visitas de estudo de estudantes franceses 
ao Brasil e a Portugal. Dedica-se a realização de 
projetos artísticos ligados ao meio ambiente e a 
paisagem.
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com

MAnuELA PIRES DA FOnSECA 

Engenheira Silvicultora com mestrado em Ges-
tão de Recursos Naturais e um doutoramento 
em Ecologia do Comportamento, Manuela Pires 
da Fonseca trabalhou 10 anos no meio académi-
co, investigando questões ligadas à conservação 
da biodiversidade. Seguiram-se, em resposta ao 
seu interesse pelo terceiro setor, 8 anos ao servi-
ço da organização Médicos do Mundo, tendo-se 
em especial interessado pela promoção do bem 
estar das populações rurais mais empobrecidas. 
Desde 2015 é responsável pela formação na 
Casa Morgado do Esporão, uma residência para 
as Artes, as Ciências e as Humanidades na cida-
de de Évora. Durante 20 anos trabalhou volun-
tariamente numa associação cultural de âmbito 
nacional, introduzindo boas práticas ambientais 
e sociais na organização de eventos artísticos.

36

Manuela Pires da Fonseca 
manuelapiresdafonseca@gmail.com

968 675 888

Carlos Casteleira 
carlos.inasso@gmail.com

+33 662 363 950

Conceção e créditos fotográficos: Carlos Casteleira 

Página 12 e 13: Erik Samakh

Página 18 (foto 1): Manuela Pires da Fonseca

Página 33: Tomás Colaço
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Agência de Desenvolvimento GARDunHA 21
Ed. Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade
Rua Conselheiro José Alves Monteiro, 6320-350 
Fundão
T. 275 098 438
E. info@inature.pt

PES | Projeto Entre Serras | Arte Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade é uma ação promovida pela 

Agência de Desenvolvimento Gardunha 21, em parceria com a ADXTUR, a ADIRAM e municípios do Fundão e 

do Sabugal, e cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 

Programa Operacional Regional do Centro.

Câmara Municipal do Fundão
Praça do Municipio, 6230-338 Fundão
T. 275 779 060
E. geral@cm-fundao.pt
https://www.cm-fundao.pt

Câmara Municipal do Sabugal
Praça da República, 6324-007 Sabugal
T. 271 751 040
E. geral@cm-sabugal.pt
https://www.cm-sabugal.pt

ADIRAM - Associação de Desenvolvimento
Integrado da Rede de Aldeias de Montanha
Largo Dr. Borges Pires, 6270-494 Seia
T. 238 310 246
E. adiram.associacao@gmail.com
http://www.aldeiasdemontanha.pt

ADXTuR - Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto
Casa Grande - Centro Dinamizador, 6230-137
Barroca
T. 275 647 700
E. info@aldeiasdoxisto.pt
http://www.aldeiasdoxisto.pt

Promotores
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