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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 PES 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 
coloquemos 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
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Enquadrado no “PES - Projeto Entre Serras, Arte 
Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade” 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 contato, 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
Diretor do Museu Arqueológico do Fundão
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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 Projeto 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 o Museu 
dos Lanifícios, a New Hand Lab e a “Montanha Mágica*“, 
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, a convite da “Montanha Mágica*“. 
Os resultados destas experiências 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 | 24 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 resiliência de uma biodiversidade em risco. 
Territórios milenares, habitados pela vida enigmática e 
pelos 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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Walking the Data
MUSEU ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL JOSÉ MONTEIRO

FUNDÃO 04 JAN. | 24 FEV. 2019

Geografias do invisível

Resumo da conferência proferida a 9 de novembro de 
2018 no contexto do colóquio que juntou na Universi-
dade da Beira Interior artistas, críticos e teóricos de 
diferentes horizontes sobre o tema “Montanha Mágica, 
arte e paisagem“.

As ciências e técnicas cartográficas foram fundamen-
talmente transformadas nos últimos trinta anos. Os sis-
temas de informação geográfica (SIG), sistemas de re-
gisto remoto, nomeadamente de imagens por satélite, e 
as tecnologias de geolocalização e de mobilidade, trans-
formaram completamente não apenas a nossa relação 
com os mapas, mas também a nossa prática do espa-
ço. Estas novas abordagens revelaram um tecido com-
plexo de arquiteturas tecnológicas e científicas que se 
aproximam da realidade e dos usos do próprio espaço. 
O mapa deixou de ser apenas uma representação que 
pende sobre o território, passando a acompanhar os nos-
sos movimentos, tornando-se um operador cognitivo e 
perceptivo associados aos nossos comportamentos, é a 
nossa memória e o nosso rastreamento, é uma rede e um 
modelo. Tornou-se um enredo que rearticula o território, 
modifica a relação que temos com ele, faz com que se 
desloque e reinvente. A atividade dos artistas acompan-
hou estas transformações, não só comentando-as, não só 
desviando-as, mas participando ativamente nessa trans-
formação; e assim se constituiu como espaço crítico.

Na verdade os próprios regimes de visibilidade se 
transformaram. Qualquer forma de representação ocul-
ta enquanto revela; torna visível ao mesmo tempo que 
contém, na sua estrutura, uma parte invisível. A questão 
do visível e do invisível, a partilha de um e de outro, a 
escolha do que se mostra e do que se negligencia ou 
que escapa, do que é ou não pertinente revelar, sempre 
caracterizou a história da cartografia. E é essa uma das 
razões pelas quais os artistas se interessam pelos mapas: 
porque trabalham precisamente sobre esses processos 
de emergência, sobre o devir do visível, sobre o devir do 
audível do mundo perceptivo.

A forma como as montanhas, mas também o mar ou 
o deserto, têm sido representadas pelos cartógrafos, o 
ponto de vista que os constitui enquanto objetos carto-
gráficos, são muito significativos. Lembrá-lo, evidenciar 
a evolução das formas, das escolhas e orientações, das 
apostas e desafios da representação, revela como os 

mapas produzem os seus objetos ao figurá-los. E elucida 
o quanto eles contribuem para estruturar a percepção 
que possuimos do espaço em que atuamos. Repisar esta 
história é uma forma de mostrar que a cartografia, desde 
o Renascimento, se desenvolveu como uma construção 
do território, ou, mais precisamente, como agente da 
territorialidade enquanto modalidade principal de apro-
priação do espaço. Significativamente, foi no final da Se-
gunda Guerra Mundial, com a divisão do mundo entre os 
dois blocos e com o processo de descolonização, quando 
esta territorialização do espaço surge cruamente como 
um artifício de dominação, quando a sua aparente “na-
turalidade“ desaparece, que os artistas, de Guy Debord 
a Walter Maria, de Denis Oppenheim ao coletivo Stalker, 
começaram a intervir no território, a reinventar a relação 
com o mapa, a constitui-lo como uma partição, a desven-
da-lo e a revolve-lo nas suas operações.

Na mesma época se inicia um alargamento da 
abrangência do próprio espaço. Por um lado, porque o 
espaço também se tornou o espaço das comunicações 
e dos media, dos fluxos e dos dados, das interações 
cibernéticas em tempo real. Por outro lado, porque 
a Terra deixou de ser o único horizonte cartográfico e 
se acrescentaram novas dimensões, porque o campo 
do possível se estendeu além do imaginável e que a 
“superficie“ da representação cartográfica foi pulverizada 
pela multiplicidade móvel das trajetórias dos satélites. As 
novas formas cartográficas correspondem a este espaço 
multidimensional e móvel, onde o compartilhamento do 
visível e do invisível assumiu um novo significado. E é 
exatamente isso que os artistas atuais, de Laura Kurgan 
a Trevor Paglen, de James Bridle ao coletivo Forensic 
Architecture, tentam explorar e trazer para o espaço 
público.

Jean Cristofol, 
Professor da Escola Superior de Arte de Aix en Provence, 

PRISM (AMU-CNRS).

Angela Maya
“sem título“

fotografia - vídeo

© Priscila Lima
“Ecdise“

 fotografia

Antonio Diogo - Pedro Fernandes  
“Linha“

materiais diversos

Leslie Astier - Lola Dubus
“aplaudir o espaço vazio“ 

performance - vídeo

Virginia Garbin 
“Escadas“

vídeo

Zixuan He - Binjee Luan

“∞“
performance - vídeo

© Carlos Casteleira 
ISBN 9782956084327  
Depósito legal janeiro 2019

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 - UBI).

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 do Xisto, o património arquitetónico e a paisagem 
rural e urbana. Este workshop convocou a percepção 
visual e a experiência háptica num contexto interdisciplinar 
(arquitetura / cartografia / fotografia / vídeo / som / 
performance). Foi promovido pelo programa de pesquisa 
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.

Walking the Data é um projeto de escrita multimedia
baseado num programa de publicação digital da Escola 
Superior de Arte de Aix en Provence (ESAAix), o Plotmap.
Este programa permite organizar vários media 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.

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 é um 
projeto de François Parra e de Guillaume Stagnaro 
professores da Escola Superior de Arte de...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, esta 
plataforma é utilizada para experimentar e explorar 
narrativas ligadas as experiências e realidades dos 
territórios envolvidos no projeto.

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

Estas instalações estão visíveis para o público até 24 de fevereiro de 2019 na New Hand Lab (Covilhã).

Cyan Magenta Yellow Black

www.croptima.com

CORPS.indd   Sheet: 16 / 22   Date: 2019-1-2   page(s): 16, 29



Ecdise: processo de mudança de pele, de pêlo, de asas 
ou de exoesqueleto para evoluir ou se adaptar. 
Algo análogo se passa na Covilhã, cuja troca de 
“pele“ ou “exoesqueleto“ da paisagem urbana pouco a 
pouco nos revela uma coleção de resíduos, vestígios, 
fragmentos, incompletudes, ausências, memórias e 
evidências do que foi um dia o espírito deste lugar. É aí 
que reside o meu interesse: na tentativa de organizar, 
através do que resta, o passado e o futuro.

Priscila Lima
Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence

Angela Maya
“sem título“

fotografia - vídeo - 

Antonio Diogo - Pedro Fernandes  
“Linha“

Leslie Astier - Lola Dubus
“aplaudir o espaço vazio“ 

performance - vídeo

Virginia Garbin 
“Escadas“

vídeo
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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 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.

Walking the Data é um projeto de escrita multimedia
baseado num programa de publicação digital da École
Supérieure d’Art d’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.
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 é utilizada para
experimentar e explorar narrativas ligadas as experiências
e realidades dos territórios envolvidos no projeto.

http://montanhamagica.ubi.pt/
http://walking-the-data.esaaix.fr/
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Minha percepção da Covilhã como imigrante vinda de 
uma cidade grande, onde as pessoas vivem um ritmo 
frenético : tive que me aventurar pela Covilhã, aventura 
essa que me fez conhecer muitas escadas, buscando 
caminhos alternativos sendo eles, mais curtos ou menos 
cansativos.

Virginia Garbin 
Multimedia 
Universidade da Beira Interior
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O projeto que realizámos, teve como fundamento 
a ligação da nossa área com o conceito do 
workshop. Assim quisemos retratar de uma forma 
arquitetónica abstrata (usando um corte do terreno não 
rigoroso) o sustento que a indústria de lanifícios sempre 
deu à cidade da Covilhã, aparecendo assim todas 
as casas, o terreno e a chaminé da fabrica, seguros 
unicamente pela linha.

António Diogo
Arquitetura
Universidade Beira Interior
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Parece que o passado industrial da Covilhã ainda 
não lhe deu a oportunidade de renascer. É comum 
atravessar portões com cadeados, vigiados por cães, 
protegendo o acesso a espaços abandonados. É uma 
cidade que combinou todos os elementos para se 
tornar uma indústria têxtil de referência na Europa, uma 
cidade que se desenvolveu em articulação com a sua 
atividade industrial. Não dependendo hoje a indústria 
têxtil de ribeiras e serras para existir, a cidade foca-se 
na universidade, procurando o que fazer dos lugares 
desabitados.

Lola Dubus
École Supérieure d’Art d’Aix en Provence

Lola e eu decidimos questionar uma daquelas fábricas 
que florescem ao longo das ribeiras da Covilhã. 
Convertidas hoje em cenografias para caminhadas 
e líquenes, fomos lá tocar uma partitura para dois 
aplausos. Composta para uma fábrica que se perde 
gradualmente no verde envolvente, a partitura deu 
origem a um concerto dedicado a este espaço, a esta 
caminhada prospectiva e ubíqua, a estas alternâncias 
de estados de actividade e descanso e aos movimentos 
que os unem, a essa câmara que nos olha e ao 
microfone que nos escuta. Pelo ritmo cavamos o 
espaço, experimentando a profundidade do vazio que 
ele encerra; pelos seus ecos, o espaço conta-nos o que 
resta da sua estrutura e o que agora aí cresce.

Leslie Astier
École Supérieure d’Art d’Aix en Provence
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Lola e eu decidimos questionar uma daquelas 
fábricas que florescem ao longo das ribeiras 
da Covilhã. Convertidas hoje em cenografias 
para caminhadas e líquenes, fomos lá tocar 
uma partitura para dois aplausos. Composta 
para uma fábrica que se perde gradualmente 
no verde envolvente, a partitura deu origem 
a um concerto dedicado a este espaço, a 
esta caminhada prospectiva e ubíqua, a 
estas alternâncias de estados de actividade 
e descanso e aos movimentos que os unem 
, a essa câmara que nos olha e ao microfone 
que nos escuta. Pelo ritmo cavamos o espaço, 
experimentando a profundidade do vazio que 
ele encerra; pelos seus ecos, o espaço conta-
nos o que resta da sua estrutura e o que agora 
ai cresce.

Leslie Astier
École Supérieure d’Art d’Aix en Provence

A consciência do tempo dá-nos a sensação de caminhar 
numa linha modulada por questionamentos próprios 
de cada época. Talvez tudo pudesse ser dito com uma 
linha. Uma linha que tomaria a forma do que queremos 
nomear, que nos poderia contar uma história ou 
desenhar as mutações de um olhar.
A paisagem é uma cena em que a identidade ligada ao 
território se constroi. Pode dar para entender as formas 
da vida e as peculiaridades das relações entre os 
humanos e o seu meio ambiente. O homem apropria-se 
da paisagem natural para reinterpretá-la, modificá-la de 
acordo com as suas necessidades.

Essa transformação requer melhorias técnicas comuns a 
todos os processos de industrialização.
Na Covilhã podemos encarar a história como um fio 
sempre em movimento, que caminha em direção ao 
futuro. A construção da cidade foi sendo organizada 
de acordo com a produção de lã e a sua indústria. Esta 
atividade tornou-se ponto de partida para um savoir-
faire e uma forma de ser.
É a partir da construção da paisagem que habitamos 
um lugar e que construímos uma imagem de nós 
próprios que desenha o imaginário de um território.

Angela Maya
Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence
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