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Este projeto é um inquestionável elogio à Arte, à Natureza 
e ao Homem, três elementos que vão construindo entre 
si a trilogia perfeita para proporcionar beleza, emoção, 
identidade, VIDA! Este projeto somo nós, envolvidos por 
estas ondulantes serranias, e permite encontrar-nos e 
ambicionar tocar o céu (com luzes subtis) … e passar 
fronteiras abraçando outras serras.
Este conjunto concertado de atuações, várias serras, 
várias entidades, várias formas de arte e cultura, 
possibilita um trabalho mútuo no qual reside a chave do 
desenvolvimento sustentável de um território. 
No Sabugal, na Malcata, já destacámos uma zona de 
“nascimento”, a nascente do rio Côa, e também de «cres-
cimento», pela proximidade da fronteira. É um lugar de 
vegetação rasteira e esparsa que nos deixa apreciar as 
espetaculares formas de erosão granítica, entre as quais 
a fraturação ortogonal perfeita que origina as chamadas 
“mesas”, que deram o nome à serra, um autêntico “mu-
seu geológico” ao ar livre que este projeto veio abraçar. 
Que a Arte e a Natureza continuem a participar assim nas 
nossas vidas, que estas novas experiências nos ajudem 
a manter uma relação natural e de equilíbrio com o meio 
onde vivemos.

António dos Santos Robalo

Presidente da Câmara Municipal do Sabugal

A serra da Estrela é uma das mais belas e imponentes 
montanhas Portuguesas, um local de grande conexão 
entre o homem e a identidade da montanha.
Neste contexto, o projeto PES pode afirmar-se como 
uma celebração entre a natureza e a dimensão humana. 
Se no Renascimento, as filosofias humanistas afirmavam 
a «grandiosidade» do homem em relação à «Natureza», 
hoje essa visão tem uma interpretação mais complexa, 
com frequência contraditória até. A natureza está em 
permanente transformação e muitas vezes sob a ameaça 
humana, as alterações climáticas ou a desertificação física 
e humana dos territórios de montanha são realidades 
que não se podem negligenciar. Urge, portanto, 
consciencializar a sociedade e os governantes para uma 
vivência e uma gestão mais equilibrada e responsável e 
fazê-lo por via da Arte é para os Municípios da serra da 
Estrela um exemplo notável de diferenciação e afirmação 
territorial.
A serra da Estrela e as suas gentes são um exemplo de 
resiliência, de criatividade e de harmonia perfeita entre 
o homem e a natureza. O Vale do Rossim, local onde se 
preconizou esta brilhante instalação artística da autoria 
de Erik Samakh é disso exemplo. O relevo do vale, que 
outrora esteve na génese da criação de uma albufeira 
capaz de abastecer de água as populações locais e de 
permitir a produção de energia elétrica, nas centrais 
da Cascata da Estrela, proporciona, em simultâneo, 
o surgimento de uma paisagem de grande qualidade 
cénica.
Nas Serra da Estrela e nas suas Aldeias de Montanha o 
LUGAR COMUM FICOU, MESMO, LÁ EM BAIXO!

José Francisco Tavares Rolo

Presidente da Associação de Desenvolvimento Integrado 

da Rede de Aldeias de Montanha.

A Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature – 
Turismo Sustentável em Áreas Classificadas assenta na 
valorização e consolidação da marca associada ao foco 
temático do Turismo de Natureza nas áreas classifica-
das da Região Centro de Portugal continental, visando 
nomeadamente operar sobre a capacidade de inovação 
deste recurso na diferenciação da oferta regional, na 
criação de postos de trabalho e reforço do empreende-
dorismo na região. 

Territorialmente, congrega as principais áreas classifica-
das 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 das 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
 
A rede constituída por estas unidades territoriais define 
uma estratégia integrada de ações que visam capacitar 
o território regional para atividades de pedestrianismo, 
BTT, montanhismo e birdwatching, entre outras, na di-
namização do potencial intrínseco dos recursos endó-
genos deste território para a afirmação de uma oferta 
de excelência no domínio de Turismo de Natureza cor-
respondente às tendências e motivações que definem o 
mercado de procura turística.
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 identidade mais 
pura da rede iNature, promover a interação entre nature-
za e arte contemporânea na multiplicação de possibilida-
des e horizontes para um produto turístico que pretende 
valorizar de modo sustentável este território e as suas 
comunidades.
Deste ponto de partida, iniciamos a descoberta e a ex-
ploração do estado da arte, nas paisagens e na cultura 
das áreas classificadas da região centro de Portugal.

A nossa participação no PES – Projeto Entre Serras 
assentou desde o primeiro momento, num princípio de 
diversificação do âmbito de fruição e vivência da Serra 
da Gardunha, cruzando linguagens de criação artística 
com os valores de património natural, numa lógica de 
criação de novas experiências complementares às 
atividades mais centradas na vertente ativa e de desporto 
na natureza.
No entanto, o grave incêndio de agosto deste negro 
ano, pela sua dimensão e violência veio pôr isso em 
causa. Assim como colocou em causa a forma como 
estes territórios se encontram, ou não, organizados e 
capacitados para a prevenção e resposta a catástrofes 
desta natureza.
Pensamos, por isso, que ao retomar esta intervenção 
no espaço da Paisagem Protegida Regional da Serra 
da Gardunha, marcamos também simbolicamente 
um processo de reapropriação e de regresso às suas 
encostas, que com todos queremos ordenar e reflorestar, 
no desígnio de dotar as nossas comunidades de 
capacidade de resposta aos desafios que as próximas 
décadas colocam a esta nossa serra.
Que possa esta nossa Gardunha erguer-se no equilíbrio 
das múltiplas dimensões de vivência e de relação com 
o espaço natural e que, lá do alto, tal como a arte, nos 
permita manter os nossos horizontes bem abertos.

Paulo Fernandes

Presidente da Câmara Municipal do Fundão.



Erik Samakh faz brilhar (nas serras da Estrela, Açor, Gar-
dunha e Malcata/Mesas) pirilampos que parecem refletir 
a esperança que Georges Didi-Huberman depositou no 
ser humano em Survivance des lucioles*. É com este de-
vaneio noturno que Samakh abre o projeto «Entre Serras, 
agricultura e biodiversidade – interação entre o homem 
e os espaços em territórios de montanha».

Neste mundo novo, onde o futuro parece mais incerto 
que nunca, como pensar uma vida que não seja apenas 
de sobrevivência?

Um mundo de novas experiências impõe-se, o qual preci-
samos dirigir no sentido de alcançar um equilíbrio entre 
os recursos naturais e a predação humana, para alcan-
çar uma harmonia que concilie a respiração dos homens 
com a de todos os outros convidados. Este novo equi-
líbrio, sem dúvida, dará origem a outra beleza cheia de 
significados, tal como aconteceu com a paisagem criada 
pela grande aventura da primeira domesticação da natu-
reza que se termina.

As questões do rural, do local e da fronteira, no coração 
deste projeto, conduzem-nos a um espaço que aguar-
da há muito tempo reconciliar-se com uma história de 
fronteiras naturais permeáveis, à imagem do encanto de 
Mercedes Vostell quando nos disse: «sigue rayando el 
sol cuando vienen los portugueses». 

A antiga geografia precisa ser transformada, com a ajuda 
das novas tecnologias e de novos usos, em territórios de 
intercâmbios e convivências para o melhor de um futuro 
comum.

«A partir dos anos 60, devido à poluição do ar e, especialmente, no campo, devido 

à poluição da água (rios azuis e canais límpidos), os pirilampos começaram a 

desaparecer. Um fenómeno relâmpago e fulgurante. Em poucos anos, não havia 

mais pirilampos. (Hoje em dia, é uma pungente lembrança do passado: um homem 

de outro tempo com essas lembranças não se consegue rever jovem nos jovens de 

hoje, e deixa de poder evocar as belas lembranças do passado). A esse «algo » 

que aconteceu há uma década, chamaremos «desaparecimento dos pirilampos».

Pier Paolo Pasolini, 

O desaparecimento dos pirilampos, 1 de Fevereiro de 1975.

Os artistas Erik Samakh, Sofia Aguiar e Tomás Colaço, 
Thierry Boutonnier, Rodrigo Braga convidados para esta 
primeira edição do PES não têm outra preocupação que 
não seja a de abrir um diálogo permanente entre os vá-
rios elementos que constituem esta região de montanha, 
entre as riquezas minerais, vegetais, animais, humanas 
que constituem um ecossistema e uma semiose únicos.

Erik Samakh abre o caminho com seus pirilampos: 
Os Pirilampos da Nascente do Côa, na Serra da Malcata/ 
Mesas apontam para os laços naturais entre os nossos 
instintos intemporais e as variedades de espaços e espé-
cies que se entendem para viver juntos, desde a nascente 
do Côa às gravuras rupestres.
Os Pirilampos da Estrela, no Vale do Rossim ou na La-
goa Comprida, como um reflexo das estrelas caídas do 
firmamento, lembram-nos que somos parte do mesmo 
cosmos.
Os Pirilampos de Santa Luzia, na serra do Açor,  preten-
dem curar-nos da nossa cegueira perante a natureza.
Os Pirilampos da Gardunha, em Alcongosta, e suas Pe-
dras de Luz indicam-nos o Zenith.
O Pirilampo da Escola da Lageosa, na Covilhã, alimentará 
com arte os sonhos dos estudantes de agricultura.

Como marcos que resistem e dialogam com Pasolini 
numa louca esperança de renascimento e de vida.

Carlos Casteleira

Conceção e coordenação do PES 

*Didi-Huberman G. Sobrevivência dos vaga-lumes, Editora UFMG, Belo 

Horizonte, 2011

PIRILAMPOS













JORNADAS 

ARTE CONTEMPORÂNEA AGRICULTURA E BIODIVERSIDADE

INTERAÇÃO ENTRE O HOMEM E OS ESPAÇOS

EM TERRITÓRIOS  DE MONTANHA

SEX. 10 NOV. Espaço Pontes
15h00  
ERIK SAMAKH
Conversa com o primeiro artista a intervir  no PES

SÁB. 11 NOV. A Moagem - Fundão 

9h00  Abertura
PAULO FERNANDES 
Presidente da Câmara Municipal do Fundão 
CARLOS CASTELEIRA
Conceção e coordenação do PES

CONFERêNCIAS
10h00
JAIME IZqUIERDO VALLINA
Geólogo e escritor

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 perspetiva urbana de 

desenvolvimento e a consideração da cultura como conceito 

nascido e reservado para a cidade, criaram um conjunto de 

influências que relegaram o rural, não para um papel secundá-

rio, 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 ferramenta de ativação, pro-

ceder a uma revisão histórica que permita reabilitar formas de 

organização e de trabalho rural, pois a paisagem pode ser, ela 

própria, uma intervenção artística numa escala 1:1.

Esta comunicação visa dar visibilidade a ferramentas de cons-

trução da paisagem pelo mundo rural, com o objetivo de de-

volver às comunidades campesinas a cultura que lhe tem sido 

usurpada, tornada invisível por uma cegueira urbana ansiosa de 

natureza e incapaz de entender que a conservação desta última 

se encontra intrinsecamente ligada à ruralidade e a uma cultura 

por vezes mais perto da extinção que muitas espécies biológi-

cas que, paradoxalmente, amiúde dela dependem.   

10h45 
HENRIqUE PEREIRA DOS SANTOS
Arquiteto paisagista e escritor

Outra mudança faz de mor espanto
Nas nossas circunstâncias, a agricultura de subsistência, que 

construiu grande parte das paisagens que conhecemos, está 

limitada aos poucos solos de elevada produtividade. A dificul-

dade em usar solos alternativos obriga a uma gestão fertilida-

de que não pode abdicar dos animais.

As nossas paisagens eram por isso paisagens de horizontes 

largos, vistas abertas e em que o relevo adquire uma dra-

maticidade que em muitos outros pontos 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 estrutura: 

campos agrícolas nas zonas de acumulação de sedimentos 

e nutrientes, rodeados de pastagens cuja principal função 

é precisamente garantir a perenidade da produção desses 

pequenos retalhos agrícolas e o que caracteriza a maioria das 

nossas paisagens não se afasta muito desta tensão permanen-

te entre agricultura e pastagem.

Potenciar os aspectos positivos destas mudanças e minimizar 

os seus efeitos negativos podem ser contributos 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.

PROGRAMA



15h45  
BRUNO NAVARRO
Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque

Testemunha silenciosa 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 questão de nos revelar 

um valioso legado cultural e artístico, inscrito, desde 1998, na 

Lista do Património Mundial da UNESCO. A preservação desse 

legado único - as gravuras rupestres de arte pré-histórica -, em 

detrimento de um projeto de valorização hidrográfica e ener-

gética, promovido por uma das maiores empresas nacionais, 

mantém-se, ainda hoje, como um dos mais singulares marcos 

de mobilização e afirmação dos valores da cidadania, em de-

fesa do património cultural. Entre a primeira rocha com gravu-

ras, descoberta em 1992, e as mais de 1200 que se conhecem 

atualmente, estende-se todo um território cultural vastíssimo, 

que, atualmente, fruto de novas e importantes descobertas ar-

queológicas, extravasa já os limites 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 últi-

mos vinte anos. Apesar de ser uma verdadeira joia da coroa da 

arqueologia portuguesa, o PAVC envolve também uma gran-

de diversidade de património histórico, edificado, imaterial e 

natural, que tem vindo 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 Especial (ZPE-Vale do Côa), inse-

rida 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 cons-

trução do Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa, pro-

duto excecional da arquitetura contemporânea portuguesa e 

equipamento museológico verdadeiramente diferenciador, com 

capacidade para atrair os cada vez mais significativos fluxos 

turísticos que demandam a região do Douro. 

16h30  
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

O Museu Gassendi e a arte contemporânea: 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 polos:

• no Museu Gassendi, cujas coleções centenares, únicas em 

França, fascinam e inspiram;

• no território da Reserva Geológica de Haute-Provence, pri-

meiro Géopark da UNESCO, memória ao ar livre, onde 200 

mil ha da maior reserva natural da Europa se converteram no 

laboratório de grandes artistas contemporâneos.

Estas duas estruturas criaram o CAIRN, Centro de Arte Infor-

mal de Pesquisa sobre a Natureza.

O Museu Gassendi apresenta coleções enciclopédicas com 

mais de um século nos domínios da arte, da história 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 artistas conceituados para que criem 

obras na natureza. Este projeto original propõe-se associar 

o prazer de caminhar à descoberta do património natural e 

cultural local, criando percursos artísticos como o Refúgio de 

Arte de Andy Goldsworthy, Traces d’herman de vries, L’Hydro-

pithèque  de Joan Fontcuberta, The Dungeon of the Sleeping 

Bear, de Mark Dion, etc. O Museu Gassendi faz parte da Rede 

Europeia Landart (ELAN) desde 2014. A ELAN foi lançada pelas 

quatro principais instituições que representam a Land art na 

Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido em 2012. Esta coope-

ração entre os seis parceiros (a Suécia também é membro) visa 

melhorar a distribuição transancional 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 

17h15  DEBATE

18h30  ENCERRAMENTO

SÁB. 11 NOV. 

Exposição PIRILAMPOS* 
19h00 Espaço Pontes - Fundão 
Inauguração da exposição PIRILAMPOS 
com o Colectivo GRILO 
 

22h00 Alcongosta
Sítio da Casa do Guarda e Natura Glamping 
Visita livre aos Pirilampos da Gardunha 

* ESPAçO PONTES - FUNDãO 11 > 30 NOV. 2017

MUSEU DO SABUGAL 23 DEZ. 2017 > 30 JAN. 2018

ESPAçO PONTES (abertura das 14h as 18h da segunda a sexta)

Rua João Franco n°33,  6230-363 Fundão

.

´

11h30  
PIERRE PALIARD
Historiador de arte e crítico

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 contraditó-

rio, antagonista e complementar, entre a clareira cultivada e 

o ambiente selvagem que a circundava, entre os campos e os 

matos e floresta. Pode assim dizer-se que uma «ordem domés-

tica» geria esta relação complexa. O período moderno vê surgir 

uma oposição violenta entre o mundo da cidade 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 alimentaram as 

sensibilidades dos artistas no passado, mas persistem, total ou 

parcialmente, em certas abordagens contemporâneas.

Hoje, a vida rural já não é sinónimo de sociedade campesina. 

Inclui várias atividades, residenciais, turísticas ou outras, que 

amiúde têm precedência sobre a atividade agrícola. A cultu-

ra campesina já não 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 inventar para ela própria 

outras vocações, de acordo com os avanços científicos mais 

recentes. Mostrarei como os artistas contemporâneos respon-

dem a estes desafios, como os mais conscientes sabem acom-

panhar uma reabilitação que passa necessariamente por uma 

revolução profunda do modo de pensar o lugar do ser humano 

e o seu papel de criador.´

12h15 DEBATE

13h00 ALMOçO

14h30 
ERIK SAMAKH
Apresentação do primeiro artista a intervir   
na Rota do PES

Artista plástico que trabalha com novas tecnologias e elemen-

tos naturais, sonoros e luminosos, 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 geológicas (Réserve Géologique de 

Digne le Bains, Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro, 

Centre international d’art et du paysage de Vassivière, Parque 

National 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/repro.html

15h00  
JOSE ANTONIO AGúNDEZ
Diretor do Museu Vostell Malpartida, do Centro 

de Interpretação das Vias Pecuárias, e do Lavadeiro 

de Lã dos Barruecos, em Malpartida de Cáceres

O Museu Vostell Malpartida. Arte e Vida sem muros nem 
fronteiras
A aventura do Museu Vostell Malpartida (MVM), iniciada pelo 

artista hispano-alemão Wolf Vostell há mais de 40 anos, foi um 

ativo fundamental para a incorporação na modernidade de uma 

região parada no tempo, como o era então a Extremadura espa-

nhola. Vostell, encantado por uma paisagem rochosa designada 

Los Barruecos, próxima da cidade de Malpartida de Cáceres e 

uma das últimas extensões da Serra da Estrela em território 

espanhol, de natureza exuberante e limpa, desenvolveu ali um 

conceito de museu onde pudessem conviver ao mesmo nível 

cultural as formas artísticas de vanguarda happening-fluxus 

produzidos por Vostell e os seus companheiros artistas, e os 

processos e trabalhos da comunidade rural local, 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 Museu Vostell Malpartida 

é hoje uma realidade porque foi capaz de atrair artistas inter-

nacionais. Aqui aconteceram, nomeadamente, os primeiros 

encontros de arte de vanguarda espanhola e portuguesa, ape-

nas saídos ambos os países das respetivas ditaduras. O Museu 

Vostell Malpartida é também uma realidade porque tem sido 

capaz, através de um diálogo permanente, de fazer propostas 

que atraem público. E é uma realidade que demonstra, mais 

uma vez, que o centro também pode estar na periferia.



DOM. 12  NOV. 

O PES... convida! 
Acontece nos concelhos parceiros...

SABUGAL
EXPOSIçãO  D. DINIS, ENTRE A HISTóRIA E A LENDA
Museu do Sabugal - sala de exposições temporárias

www.cm-sabugal.pt

GOUVEIA
CELEBRAçãO DO 75º ANIVERSáRIO DO TEATRO CINE 
DE GOUVEIA 
O Município convida para sessões de cinema gratuitas
15h00 LEGO NINJAGO | 21h30 A FEBRE DAS TULIPAS 
www.cm-gouveia.pt

SEIA
VISITA AO CENTRO DE INTERPRETAçãO 
DA SERRA DA ESTRELA 
www.cm-seia.pt

CELORICO DA BEIRA
VISITA AO CENTRO HISTóRICO E CASTELO  
DE CELORICO DA BEIRA 
www.cm-celoricodabeira.pt

MANTEIGAS
CAMINHADA EM AUTONOMIA NA REDE 
DE PERCURSOS PEDESTRES DE MANTEIGAS
www.cm-manteigas.pt

FORNOS DE ALGODRES
VISITA AO CENTRO DE INTERPRETAçãO HISTóRICA 
E ARqUEOLóGICA DE FORNOS DE ALGODRES
www.cm-fornosdealgodres.pt

COVILHã
VISITA AO MUSEU DOS LANIFíCIOS 
DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR  
www.cm-covilha.pt

OLIVEIRA DO HOSPITAL 
Várzea de Meruge
XV FEIRA DO PORCO E DO ENCHIDO 
www.cm-oliveiradohospital.pt

GUARDA 
Aldeia dos Meios
VISITA AO MUSEU DE TECELAGEM DOS MEIOS 
www.mun-guarda.pt

FUNDãO
EXPOSIçãO RETROSPETIVA “25 ANOS DE TRABALHO 
EM PORTUGAL DE GUILHERME, O HOLANDêS”
A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes | 14h00>17h00

FESTIVAL GASTRONóMICO
Fundão Aqui Come-se Bem - Sabores de Outono 
nos restaurantes do concelho

www.cm-fundao.pt 

Alcongosta
ROTA DOS CASTANHEIROS DE ALCONGOSTA 
(Assoc. Gardunha Viva)
Atividade a decorrer em Alcongosta e na paisagem circundan-

te. Percurso de 13km e com grau de dificuldade médio/baixo. 

Início às 8h30 na Junta de Freguesia de Alcongosta, seguido 

de almoço e magusto. Preço a anunciar pela organização.

geral@gardunhaviva.com 

Maúnça
ROTA DOS CASTANHEIROS DA MAúNçA 
(Caminheiros da Gardunha) integrada no 
FESTIVAL DE ARTES E SABORES DA MAúNçA
A festa temática com mais tradição e mais genuína do Fundão, 

inclui uma caminhada entre o Castelejo e a aldeia do Açor, 

aninhada na Serra da Maúnça. Início às 8h30 no Santuário de 

Santa Luzia, no Castelejo. Haverá dois percursos: um de dificul-

dade média com 8,5km e outro de dificuldade alta com 14km. 

O regresso é feito nos autocarros do festival. 

caminheirosdagardunha@gmail.com

Mais informações: 

info@inature.pt \ tel. 275 098 438  

Informação turística: 

fundao@fundaoturismo.com \ tel. 275 779 040

https://projetoentreserras.wordpress.com
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Walking the data e o PES
Walking the data é um projeto de escrita multimedia baseado 

num programa de publicação digital da École Supérieure d’Art 

Aix en Provence (ESAAix), o Plotmap. Este programa permite 

organizar vários medias num espaço cartográfico.

Walking the data refere-se  a um conjunto de abordagens 

artísticas abertas e múltiplas, desenvolvidas como formas de 

investigação coletivas ou individuais num dado território e a 

um sistema de edição para organizar no mapa vários elementos 

(textos, imagens, vídeos, sons…). Como ferramenta criativa, 

constitui um espaço de experimentação e pesquisa situado 

entre formas de criação no espaço real e uma interface digital 

dinâmica.

Abstract
Erik Samakh plants fireflies in the mountains of Estrela, Açor, 

Gardunha and Mesas, reflecting Georges Didi-Huberman’s faith 

in humanity (Survivance des Lucioles*). It is with this nocturnal 

reverie that Samakh opens the project «PES - Between moun-

tains, agriculture and biodiversity – human interaction in the 

mountains».

In our present world, more than ever fearing an uncertain fu-

ture, how can we think of our lives beyond day-to-day survival?

This is a world of new experiences that we ought to reassu-

re serve the purpose of replacing human plundering of natu-

ral resources with a harmonious breathing of all beings living 

together. This new equilibrium, no doubt, will generate a new 

beauteousness that will replace the one brought about by that 

great human adventure, domestication, that is now giving way 

to the new quest.

The issues of rurality, local versus global, and border, very much 

at the heart of PES, give us the opportunity to redraw frontiers, 

connecting sides with a common natural history, long awaiting 

the chance of being together, as expressed by Mercedes Voste-

ll’s: “When the Portuguese arrive, there comes the sun”. The old 

geographies must again give way to territories of exchange for 

a best common future.

“In the early sixties, because of air pollution and, especially in the countryside, water pollution (our 
blue rivers and clear irrigation canals), fireflies began to disappear. The phenomenon was swift and 
terrible. In a few years, the fireflies were no longer there. (They are now a distressing remembrance 
from the past; an old man with such memories can no longer identify himself with youngsters who 
lack them, and he, himself, loses these reminiscences.) Let us call to that «something» that happened 
ten years ago, «the disappearance of the fireflies.»

Pier Paolo Pasolini, Where have all the Fireflies Gone? 1 February 1975
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The artists that will be part of PES (as much as the ones alrea-

dy invited for its first edition: Erik Samakh, Sofia Aguiar and 

Tomas Colaço, Thierry Boutonnier, Rodrigo Braga) will have no 

other intention than just to keep open a dialogue between all 

the elements that make up this mountainous region of a unique 

semiosis: minerals, plants, animals, humans, technology…

Erik Samakh starts with his fireflies:

Côa’s Spring fireflies in Serra da Malcata/Mesas appeal to the na-

tural ties between our timeless instincts and the complexity of envi-

ronments and species that attempt to live together (from the present 

pristine Côa’s springs to the pre-historic engravings at its mouth). 

Estrela’s fireflies at Vale do Rossim and Lagoa Comprida act as 

a reflection of stars fallen from the firmament, just to remind us 

that we are part of the same cosmos.

Santa Luzia’s fireflies, in Serra do Açor, try to heal our blindness 

for nature.

Gardunha’s fireflies, in Alcongosta and its Pedras de Luz, show 

us the Zenith.

Lageosa school firefly (Covilhã) will fuel agriculture student’s 

dreams.

Like benchmarks that resist and dialogue with Pasolini in a wild 

hope of rebirth and life.

Este programa de pesquisa é uma parceria entre a ESAAix e 

a Formação Avançada e Itinerante das Artes da Rua (FAI-AR) 

em Marselha. 

Walking the data | Plotmap é um projeto de  François Parra e 

de Guillaume Stagnaro professores da Ecole Supérieure d’Art 

Aix en Provence.

Tem o apoio do programa de investigação do Ministério da 

Cultura e Comunicação de França.

No contexto do PES, em parceria com a UBI (Universidade da 

Beira Interior), esta plataforma será utilizada para experimentar 

e explorar narrativas ligadas as experiências e realidades dos 

territórios envolvidos no projeto. 

http://carlos.casteleira.ecole-art-aix.fr/
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Erik Samakh
Fotografia e vídeo Carlos Casteleira
Erik Samakh é um artista plástico que trabalha com novas tec-

nologias e elementos naturais, estabelecendo um diálogo cons-

tante entre o homem e a natureza, onde o espaço se torna um 

lugar de escuta. Muitos dos seus trabalhos foram realizados em 

espaços naturais como parques nacionais ou regionais (Réser-

ve géologique de Digne les Bains, 1° Géopark da UNESCO, Par-

que Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro, Centre international 

d’art et du paysage de Vassivière, Parque National de Jirisan na 

Coreia do sul, etc). 

A intervenção de Erik Samakh nas serras do Açor, da Estrela, da 

Gardunha e da Malcata/Mesas, consistiu na instalação de luzes 

em lugares emblemáticos da futura Rota de Arte Contemporâ-

nea. Como ponto extra surge o Pirilampo da Escola Profissional 

Agrícola da Lageosa. Este ponto assinala o desejo de futuras 

ações a realizar em parceria com o programa pedagógico da 

escola. Estas pequenas luzes LED, alimentadas por energia so-

lar, concebidas por Erik Samakh, imitam o pulsar de pirilampos 

durante a noite, criando lugares poéticos e proporcionando 

aos habitantes e turistas uma experiência de integração com 

o meio envolvente. Protocolos de visitas e de sensibilização à 

arte contemporânea serão acionados com a colaboração de 

caminheiros, escolas e outras entidades ligadas à natureza e ao 

turismo. Passo a passo, vai-se revelando a rota: pioneiras, as 

pequenas luzes iluminam o PES. 

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

www.dailymotion.com/video/xzz2r7 

www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html 

Rodrigo Braga 
Comunhão I, II e III
Com sua participação na 30ª. Bienal de São Paulo em 2012, 

numa sala especial, Rodrigo Braga consolida-se como uma re-

ferência 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 paisagem ou em 

associação com elementos naturais em ações que realiza me-

diado pela fotografia ou pelo vídeo, Rodrigo traz discussões 

estéticas e políticas valiosas em nosso tempo; como a perda 

da centralidade da condição humana e o reconhecimento em 

sua dimensão animal, ainda que enquanto ser social e cultural.

Na série Comunhão, de 2006 três fotos são destiladas, brandas 

e pouco decorativas, mas isso também as torna ainda mais 

expressivas. Em toda a sua simplicidade enganadora, há um 

tríptico dinâmico e universal, devotado ao ciclo da vida, em 

que o artista apieda-se do bode e afunda 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 atra-

vés de sua simultânea presentificação e contato 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

Thierry Boutonnier 
Projectos arte e agricultura
Thierry Boutonnier trabalha sobre a noção de domesticação. 

Artista ativo e reativo, Thierry Boutonnier situa o seu trabalho 

na esfera das esculturas sociais interdependentes de contextos 

ambientais específicos. Desenvolve estes processos, apoiando-

se nas relações entre comportamentos individuais, como uma 

resposta ao sistema dito moderno.

Ele encara o ato artístico com as mesmas exigências infor-

mativas, de saber-fazer, de identificação de objetivos, de in-

vestigação operacional, de imperativos ligados à decisão e de 

concentrações de meios como qualquer atividade de gestão 

de projetos. Reivindica-se não especialista, polivalente e plu-

ridisciplinar, utiliza todos os medias à sua disposição: perfor-

mance, vídeos, esculturas, imagens e fotografias, desenhos, 

publicações.

Thierry Boutonnier gosta de desenvolver projetos coletivos. 

Ancorando-se nos territórios em que trabalha para construir 

paisagens e interações férteis, as suas realizações estendem-

se no tempo e tecem laços sólidos com a população, levando-a 

a participar numa experiência artística e a trocar ideias e expe-

riências que enriquecem a obra.

www.domestication.eu

COLECTIVO GRILO 
Sofia Aguiar Tomás Colaço
Inauguração e performance
Cantina, cozinha vegana, estúdios de trabalho, ateliers, estúdios 

de gravação de imagem, gráficos têxtil,  residências,  bicicletas,  

aluguer de espaços para ficar, para trabalhar,  eventos, cozinha 

para fora, jardim, estacionamento, exposições, apresentação 

de vídeos de artista, livros, escrita, troca e venda de objectos, 

guarda roupa, wifi gratuito, café, cantina exterior e interior, es-

cola, cabras residentes, acontecimentos, cursos (...) eis o Gri-

lo, um colectivo de artistas e um lugar que tenta conservar-se 

aberto a propostas e desafios. Também o estúdio de trabalho 

de Sofia Aguiar e Tomás Colaço aberto ao público e partilhado.

www.artslant.com/global/artists/show/257641-sofia-aguiar

http://tomcola.blogspot.com

Walking the data e o PES
Plotmap
No contexto do PES, em parceria com a UBI (Universidade 

da Beira Interior), esta plataforma digital será utilizada para 

experimentar e explorar narrativas ligadas às experiências e 

realidades dos territórios envolvidos no PES. 

http://carlos.casteleira.ecole-art-aix.fr
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BARRAGEM DE SANTA LUZIA
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O 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, cofinanciada pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO 2020 - Programa 
Opercional Regional do Centro.

SERRA DO AçOR


