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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.

Esta exposição associada ao projeto PES reforça o nosso 
objetivo em afirmar o Concelho do Fundão como um 
centro referencial de expressões e práticas artísticas 
contemporâneas. Nos últimos anos, o Município tem 
vindo a assumir um papel facilitador na concretização 
expositiva e no desenvolvimento processual de trabalhos 
e dinâmicas provenientes do mundo das artes. 

É propósito que tem materializado um eixo comum 
a todas as disciplinas sejam elas o teatro, a literatura, 
as artes performativas ou plásticas, numa diversidade 
criativa que queremos continuar a promover.
Todavia, o projeto P.E.S. possui uma dimensão 
internacional criativa e espacial que, salientamos, como 
uma das suas principais características intrínsecas. 

As propostas artísticas que arquitetam esta exposição 
alcançam outros níveis de leitura ao conseguirem que nos 
colocarmos perante espaços tão díspares e ao mesmo 
tempo tão unidos na sua orografia e nas suas paisagens 
culturais como os Alpes, a Amazónia Brasileira ou a 
“nossas” Serras da Gardunha, da Malcata ou da Estrela.
A arte não tem fronteiras e, nas suas circulações e 
viagens infindas, o Fundão é porto de abrigo seguro.

Alcina Cerdeira
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Fundão

Agricultura da Imagem - Imagem da Agricultura

Enquadrado no “PES - Projeto Entre Serras” este 
conjunto de obras, integrado e que se desenvolve nas 
áreas expositivas do Museu Arqueológico do Fundão, 
intensifica a ideia de apreendermos um Museu como 
um lugar de encontro e de mediação entre tempos e 
matérias. 

“Agricultura da Imagem - Imagem da Agricultura” é 
designação que estabelece uma linha de contacto, porosa 
e enunciativa, entre artistas e arqueólogos identificados 
como “agricultores descodificadores” que aram e que 
cultivam horizontes, afirmando constâncias e captando 
temporalidades. A presença de criações contemporâneas 
neste Museu, que se ancora a uma cartografia limitada em 
níveis de distintos nomes quantificados de cronos que se 
sucederam neste território, desafia a pensarmos sobre 
qual é o modo como nos relacionamos com o passado e 
quais as polissemias preceptivas que apreendemos nas 
paisagens interrogadas. 

As propostas de Rodrigo Braga são “eternos retornos” 
de transcendência em linhas de beleza naturalista quase 
edénico-fundacionais. As composições assumem uma 
mensagem fina e subliminar. Nada aqui é inócuo ou 
silencioso, numa simbiose entre o visível e o invisível, 
entre o físico e o espiritual fronteiriço, entre o natural 
e um sentido de mutabilidade desestruturada. O artista 
utiliza a fotografia como um olho que capta e transforma 
situações em unidades estratigráficas, quais collages 
de coisas, de vidas e de cromias. São composições 
figurativas facilmente reconhecidas mas que não são uma 
expressão da realidade mas sim a memória do pensar e 
do sentir projetivo entrelaçando poéticas e imaginários.

Carlos Casteleira é um cartógrafo andarilho que se 
transmuta em arqueólogo das imbricações químicas 

e físicas do território, pondo à luz interiores e códigos 
esquecidos. Territórios como laboratórios explorados 
pelo grupo de estudantes que da academia meteram os 
olhos e as mãos na terra, afastando-se do prosaico ofício 
de marcadores ou de peregrinos sem rumo. Os trabalhos 
fazem coincidir geografias reais, distintos momentos e, 
também, sobreposições em que a vida é entendida como 
uma transformação de algo que surge nas obras de 
Rodrigo Braga. 

Os trabalhos de Erik Samakh são iluminações e marcações. 
Às vezes a luz transforma e é transformada. Afeta-nos e 
transforma-nos. Iluminam não trevas mas pontos mátrio-
poéticos da matriz geológica numa neo-antropização 
incutindo um diálogo da cadência dos dias e das noites. 
Não é nenhum céu estrelado na terra mas sim linhas de 
pró-memória confirmando Heraclito de Éfeso «O universo 
gera-se em função do pensamento e não em função do 
tempo».

Sem nostalgias nem anacronias, esta mostra reterritorializa 
o limiar do desconhecido. As «obras» de hoje convivem e 
fundem-se com outras «obras» de um presente passado 
revelando substâncias de interrogação e solidificando, 
para parafrasearmos uma expressão de António Salvado, 
matérias de inquietação.

Pedro Miguel Salvado
Director do Museu Arqueológico do Fundão



O Projeto Entre Serras - arte contemporânea, agricultura e 
biodiversidade  - visa criar um espaço psico-cartográfico 
que se constitua enquanto rota de arte contemporânea 
entre Portugal e Espanha. O Projecto convida artistas 
para realizarem ações experimentais e documentais 
em espaços naturais, rurais e urbanos, explorando 
as suas histórias e costumes em cooperação com as 
comunidades. 

Teve a sua primeira edição nas Serras da Estrela, Malcata 
e Açor com as jornadas e exposições «Interação entre 
o ser humano e os espaços em territórios de montanha» 
na Moagem - Cidade do Engenho e das Artes | Espaço 
Pontes  (Fundão) e no Museu do Sabugal em 2017. 

A segunda edição teve lugar numa parceria com a 
Montanha Magica*, evento organizado pela Universidade 
da Beira Interior, em novembro 2018.

Pausar o olhar sobre a paisagem. Investi-la fisicamente, 
ir ao encontro do outro e de nós próprios com Abraham 
Poincheval, mapeando energias com François Parra, 
explorando e representando o espaço com Jürgen 
Nefzger, foi a proposta feita aos estudantes da Escola 
Superior de Arte de Aix en Provence durante o workshop 
realizado em parceria com a Universidade da Beira 
Interior (Covilhã), a convite da Montanha Magica *. 
Os resultados desta experiência foram apresentados no 
Museu dos Lanifícios e na New Hand Lab (Covilhã) em 
parceria com o projeto de pesquisa Walking the Data 
(plataforma de visualização digital desenvolvida na Escola 
Superior de Arte de Aix en Provence por Guillaume 
Stagnaro).

A relação entre o campo e a cidade está no centro 
do Projeto Entre Serras, pois são ainda os campos 
que alimentam as cidades com os seus produtos e 
imaginários. 

Neste contexto a criação do Observatório - Laboratório 
da Paisagem, uma base de dados relacional entre 
arte, fotografia, cartografia, biodiversidade e território 
constitui um elemento fundamental do projeto. 

Agricultura da Imagem | Imagem da Agricultura
Museu Arqueológico Municipal José Monteiro 
4 Jan | 27 Fev. 2019

Nos trabalhos de Erik Samakh, de Carlos Casteleira e 
dos estudantes da ESAAIX e da UBI, apresentados no 
Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, tal como 
na plataforma digital do projeto de pesquisa Walking The 
Data, são as paisagens das cidades e das serras e a sua 
relação entre o espaço real e o mapeamento que são 
apontadas.  

Na obra de Erik Samakh, Pirilampos, inaugurada em 
2017, o artista destaca as paisagens emblemáticas das 
serras e a resistência de uma biodiversidade em risco. 
Territórios milenares, habitados pela vida enigmática e 
pelos os seres humanos que os moldaram, são reativados 
numa simbiose entre as energias cósmicas e telúricas da 
montanha.

Já Rodrigo Braga apresenta trabalhos realizados em 
paisagens brasileiras, numa antecipação da sua residência 
artística e que de certo modo se anuncia na cidade do 
Fundão. O Rodrigo é um artista que explora a paisagem 
a partir dos ângulos subtis das nossas relações com os 
animais, os vegetais e as rochas. As suas experiências e 
propostas, visuais e performativas, poéticas e biológicas, 
são outra forma de abordar os espaços em que vivemos.

Carlos Casteleira
projectoentreserras@gmail.com

Coordenação do PES
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Rodrigo Braga 
Agricultura da Imagem

O Museu de Arqueologia de Fundão recebe um recorte signifi-

cativo da exposição Agricultura da Imagem, do artista Rodrigo

Braga, já tendo sido vista por mais de 220 mil pessoas em

itinerâncias pelo Brasil entre 2014 e 2018. Rodrigo, que nasceu

em Manaus, Amazonia (1976), morou e realizou trabalhos em

distintas regiões brasileiras, como no litoral nordeste e no Rio

de Janeiro, o que lhe permitiu criar em diferentes biomas, com

suas paisagens peculiares.

Filho de biólogos, o artista pesquisa com acuidade, observando

o entorno ecológico e humano em cada novo deslocamento

que se dedica. “Minhas fotos são fictícias, produzidas. No en-

tanto, partem de objetos reais e experiências verdadeiramente

vivenciadas. Percorro paisagens em busca de elementos, con-

versas com moradores, vivências cotidianas entre humanos e

seu entorno natural; ponho-me a esboçar em meu caderno de

croquís o que logo será transformado em ações físicas entre

meu corpo e as matérias encontradas, a serem, finalmente, fixa-

das em fotografias e vídeos.”, explica Braga.

No verão de 2019 o artista fará residência artística na Serra da

Gardunha com apoio do Municipio do Fundão a fim de criar um

diálogo entre arte contemporânea e novos biotopos.

O título da exposição, que nessa nova montagem se amplia

para “Agricultura da Imagem / Imagem da Agricultura”, faz

uma referência a uma citações do renomado fotógrafo cana-

dense Jeff Wall, que diferencia a idéia do fotógrafo como um

“caçador de imagens” contrapondo ao que chamou de “fotó-

grafo-agricultor”, como aquele que transforma a realidade e

cria sua fotografia. 

www.rodrigobraga.com.br

Carlos Casteleira 
Observatório - Laboratório da paisagem

Com formação em ótica e em fotografia, é professor assistente

na Escola Superior de Arte de Aix-en-Provence (França).

É diplomado da ENSP de Arles (Ecole Nationale Supérieure de

la Photographie). Trabalhou com a comunidade portuguesa do

sul de França (“Ser e Estar” 1995 - éd. Créaphis) e com outras

populações (Burkina Faso e Ilha da Reunião, Brasil, Cabo Verde

e Moçambique). Curador na edição de 2011 da Bienal de Cer-

veira, tem sido convidado a participar nas edições posteriores.

Organiza intercâmbios artísticos entre Brasil, Portugal e França.

Dedica-se à realização de projetos ligados à questão do meio

ambiente e da paisagem. Idealiza e coordena o “Projeto Entre

Serras, Arte Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade”.

A criação do Observatório - Laboratório da Paisagem,

uma base de dados relacional entre arte, fotografia,

cartografia, biodiversidade e território constitui um

elemento fundamental do Projeto Entre Serras.

No contexto do Projeto Entre Serras, em parceria com a

ESAAix (Escola Superior de Arte de Aix en Provence) e a UBI

(Universidade da Beira Interior), a plataforma digital plotmap

foi utilizada para experimentar e explorar narrativas ligadas às

experiências artisticas envolvidas com o território.

Numa cooperação com o programa de pesquisa Walking the

Data da ESAAix, Carlos Casteleira, interessa-se a visualisação

de dados coletados a partir das interações entre os artistas

convidados e o territorio do PES. A paisagem, a agricultura,

a biodiversidade, a biologia, a antropologia e qualquer outras

disciplina podem ser alvo de propostas artísticas neste espaço..

www.identitesnouvelles.com

http://walking-the-data.esaaix.fr/

Erik Samakh
Pedras de Luz

As intervenções de Erik Samakh em locais emblemáticos con-

sistem na instalação de luzes em lugares emblemáticos da fu-

tura Rota de Arte Contemporânea. Estas pequenas luzes LED,

alimentadas por energia solar, concebidas por Erik Samakh,

imitam o pulsar de pirilampos durante a noite, criando lugares

poéticos e proporcionando aos habitantes uma experiência

simbiótica com o meio envolvente. Protocolos de visitas e de

sensibilização à arte contemporânea são acionados com a co-

laboração de caminheiros, escolas e outras entidades ligadas

à natureza. Passo a passo, vai-se revelando a rota: pioneiras,

as pequenas luzes iluminamas as caminhadas nocturnas. As 

luzes marcam o espaço e deixam vestígios, memórias de reu-

niões futuras com os seres que moldam a paisagem e o territó-

rio, como o fizeram os seres humanos das gravuras rupestres 

de Val do Côa.

Erik Samakh é um artista plástico que trabalha com tecnologia

e elementos naturais. Estabelece um diálogo constante com a 

natureza. O espaço se torna um lugar de escuta. Muitos dos 

seus trabalhos foram realizados em espaços naturais como 

parques nacionais ou regionais (Réserve géologique de Digne 

les Bains, 1° Géopark da UNESCO, 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). 

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

www.dailymotion.com/video/xzz2r7 

www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html
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Walking the Data 
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Workshop Walking the data - Montanha Magica*

Professores : Abraham Pointcheval (Performance), 
François Parra (Walking the Data), Jürgen Nefzger e 
Carlos Casteleira (Fotografia) / Escola Superior de Arte de 
Aix en Provence, Rita Ochôa, Sara Velez e Francisco Paiva 
(Arquitetura, Design Multimédia e Media Artes da 
Universidade da Beira Interior).

Estudantes : Leslie Astier, Lola Dubus, Zixuan He, Priscila
Lima, Binjee Luan, Angela Maya (ESAAIX), António Diogo, 
Pedro Fernandes, Virgínia Garbin, Luis Gonçalo (UBI).

Durante o workshop, a convite da organização da 
Montanha Magica* (UBI) em novembro 2018, os 
participantes exploraram o território da Covilhã e das 
Aldeias de Xisto, o património arquitectónico e a paisagem 
rural e urbana. Este workshop convocou a percepção visual 
e a experiência háptica num contexto interdisciplinar 
(arquitectura / cartografia / fotografia / vídeo / som / 
performance). Foi promovido pelo programa de pesquisa 
apoiado pelo Ministerio da Cultura Francês Walking the 
Data utlizando o software Plotmap desenvolvido na Escola 
Superior de Arte de Aix en Provence.
tem por objetivo a exploração do potencial técnico e 
conceptual desta plataforma online para a concepção de 
conteúdos para diversos dispositivos e fins.
Este workshop funcionou como um primeiro momento na
criação de um Observatório - Laboratório da paisagem
(fotografia, performance, cartografia e território).

http://montanhamagica.ubi.pt/
http://walking-the-data.esaaix.fr/
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http://walking-the-data.esaaix.fr/



https://projetoentreserras.wordpress.com

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.


