Realizado em colaboração com a comunidade local,
com o coletivo/workshop Camposaz (orientado pela
arquiteta Mariella Gentile), a designer Ana Viana,
o CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela, o GEOPARK Estrela, o MEV - Movimento Estrela Viva e ainda com a ADIRAM - Associação para o
Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de
Montanha, este projeto visa a criação de um catálogo poético de instalações/performances interdisciplinares – musicais, sonoras, arquitetónicas, visuais
- na aldeia de Frádigas e a sua envolvente.

à escuta: C ATÁ LO G O P O É T I C O é um projeto
de criação artística concebido por Joana
Sá (pianista e compositora) e Luís J Martins
(guitarrista e compositor) para,
e com, a pequena aldeia de Frádigas
— Vide, Seia, Guarda e Parque Natural
da Serra da Estrela.

Partindo de uma noção de escuta enquanto relação
de ressonância com o “outro” e enquanto proposta de relacionamento entre a comunidade local,
a comunidade científica, os movimentos cívicos
da região e os artistas, este “catálogo poético”
de instalações artísticas e performances faz um
convite à escuta e à exploração da aldeia e do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) envolvente,
propondo diferentes experiências do território.
Diversas vozes e diferentes perspetivas multidisciplinares sobre a aldeia e o PNSE foram recolhidas, gravadas, traçadas e colecionadas em mapas, cadernos e cartazes que, por sua vez, foram
distribuídos, manipulados e trabalhados por cada
interveniente da comunidade local e da comunidade
científica. Relacionando-se com estes encontros,
perspetivas e materiais, os músicos Joana Sá e Luís
J Martins conceberam e desenvolveram um conjunto de instalações/performances com o coletivo/
workshop de arquitetura e construção Camposaz.
Estas instalações/performances são pensadas
como obras fragmentárias, percursos não lineares a nível de espaço e de tempo: uma instalação
pode ser feita, por exemplo, numa relação com uma
performance e um lugar específicos... a performance ocorre num determinado momento, mas a instalação, apesar de efémera, poderá ter uma vida
um pouco mais longa, podendo ficar como traço
ou vestígio dessa performance, dessa relação.

© À ESCUTA: — COMPORTA NA LEVADA DO COISTORNO

O catálogo poético é assim constituído por obras
fragmentárias que se relacionam e ressoam entre
si, mas que se encontram dispersas pela envolvente
da aldeia, procurando captar à distância a escuta
e o olhar atentos e curiosos dos espectadores.

© MARIELLA GENTILE — VISTA DA ALDEIA (AÇUDE DA VINHA)

Todos estes encontros e processos artísticos
procuram trazer para o centro deste projeto a
reflexão sobre o futuro deste território no “interior
do interior” 1 do país (que enfrenta graves problemas
de desertificação, isolamento, incêndios florestais,
alterações climáticas, etc.).

1
Expressão usada no texto do MEV sobre
o Projeto Pontes (para o Rio Alvoco) incluído
nesta publicação.
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Processo de trabalho
colaborativo interdisciplinar
O nosso trabalho (Joana Sá e Luís J Martins) com a comunidade e “parceiros colaboradores” 2 decorreu ao longo de uma prolongada fase de residências artísticas do projeto
(Janeiro — Julho 2021) na aldeia de Frádigas. Diversos materiais gráficos (mapas, cadernos, etc.) foram desenvolvidos com a designer Ana Viana, no início desta fase, para serem utilizados, posteriormente, com a comunidade e “parceiros colaboradores”. Ao longo
destas residências foi desenvolvido um trabalho colaborativo:

— com o GEOPARK Estrela, que desenvolveu um estudo geológico e referente à ocupação humana do território, materializado num painel interpretativo para a aldeia que
a referencia como o novo Geossítio F10 — Vale Fluvial do Alvoco;
— com o MEV, na criação do projeto Pontes (para o Rio Alvoco), cujo primeiro encontro
entre associações locais terá lugar no evento à escuta: catálogo poético, desenvolvido
e organizado pelo próprio MEV; também na realização de um mercado de produtores
locais neste evento, organizado pelo mesmo movimento cívico;

© ROMAN KUTZOWITZ — WORKSHOP CAMPOSAZ: FASE DE CONSTRUÇÃO

— com as Aldeias de Montanha ADIRAM, na reflexão sobre uma forma de repensar
e recuperar o espaço da antiga escola de Frádigas e na criação de uma possível “solução” que envolva, sirva e dinamize a comunidade (que será posta em prática na sessão
de co-criação com a comunidade Pensar a escola. Fazer o futuro); e ainda na criação de um
mural que convida a comunidade a pensar o futuro das aldeias de montanha.
Durante as residências foram ainda desenvolvidas várias oficinas na aldeia: à escuta:
à fonte, uma oficina de cartografia comunitária e poética do território desenvolvida com
a comunidade; à escuta: ao largo, uma oficina de criação musical colaborativa com alunos
do curso profissional de Música da EPSE - Escola Profissional da Serra da Estrela (parceria EPSE / Collegium Musicum - Conservatório de Seia / Festival DME).
A partir deste trabalho colaborativo foram criadas instalações e performances, assim
como ideias e conteúdos específicos que foram lançados como desafios ao Camposaz
numa fase seguinte. A relação com o workshop de construção em madeira Camposaz
22:22 <à escuta> desenvolveu-se numa fase já avançada do projeto (28 de Junho – 10
de Julho 2021) e trouxe uma nova abordagem colaborativa na qual as áreas da arquitetura, marcenaria e design responderam a desafios colocados por uma outra área
(a da música), transformando-a inevitavelmente e colocando-a em questão.
Concentrando numa única experiência o processo de projetar e o de colocar em
prática, e funcionando como coletivo aberto, o workshop Camposaz construiu instalações site-specific como “resposta” às criações fragmentárias e aos desafios propostos
por nós, criando novas dimensões e escalas visuais/sensoriais para o catálogo poético.

A designação de “parceiro colaborador” não é ideal, já que um parceiro
é necessariamente um colaborador. Usamos esta designação neste contexto
para mencionar os parceiros que, de alguma forma, colaboraram no processo
artístico e interdisciplinar do projeto e que, de forma explícita, têm
outputs independentes na fase de apresentações: Aldeias de Montanha ADIRAM, CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela, GEOPARK Estrela
e MEV - Movimento Estrela Viva.
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© TESSA BLOEMBERGEN — ESBOÇO: OBRA-FERIDA ABERTA

Durante duas semanas, doze participantes - arquitetos, designers, carpinteiros
e marceneiros - chegaram de várias partes do mundo para abraçar esta colaboração e os seus desafios. Foram acolhidos na pequena aldeia como parte da comunidade e, nos primeiros dias, visitaram e descobriram as suas peculiaridades:
o rio, as quedas de água, as levadas, o xisto, as casas e os elementos artificiais
que se fundem com a natureza. O encontro com os músicos Joana Sá e Luís
J Martins foi fundamental na conceção das instalações artísticas, já que com
eles se deu forma aos detalhes e pormenores das peças, tentando dar resposta
aos desafios que foram lançados. Foram realizadas três instalações artísticas
que foram depois colocadas em três diferentes pontos da aldeia. Os momentos
de partilha e trabalho em equipa foram muitos e a ajuda mútua na construção
foi essencial para o bom sucesso do workshop.
— MARIELLA GENTILE, COORDENADORA DO CAMPOSAZ 22:22

5

Camposaz 22:22 Frádigas <à escuta>

— com o CISE, na criação de um novo percurso circular na envolvente de Frádigas
e na “catalogação poética” da biodiversidade com “armadilhas fotográficas”;

© ROMAN KUTZOWITZ — POÇO DA BROCA

Frádigas: tem uma ponte num sítio onde a mão do homem roubou umas centenas de metros
de terra fértil ao leito do rio, em tempos onde não havia máquinas. Lá existe uma parede
de pedra feita em cunha para que o rio, quando vai cheio, não galgue para dentro dessas
terras de cultivo que ao rio foram roubadas. Por baixo dessa ponte há uma queda de água
para a "broca" (nome dado ao local onde a água cai), que originou um grande poço com
o passar do tempo.
— CÂNDIDO JOSÉ MARTINS, COMUNIDADE DE FRÁDIGAS

Poço da Broca

Um dos elementos que distingue o vale do Alvoco é a forma
como, ao longo de séculos, as comunidades transformaram este vale numa paisagem cultural. A escassez de água
subterrânea e a falta de terrenos para a agricultura levou
à construção de uma das obras mais peculiares do território
- os Poços da Broca. Nestes locais foi escavado um novo
canal para desviar a ribeira do seu percurso original, sendo
o antigo leito aproveitado para a agricultura devido à maior
fertilidade dos seus solos. A artificialização do novo traçado
da ribeira foi acompanhada pela criação de açudes e minas
de água, de dimensões variadas, que serviam para armazenar água, que era suficientemente abundante sobretudo nos
meses estivais, permitindo a irrigação dos terrenos cultivados. Associado a estes, foram também construídos
um conjunto considerável de canais e levadas que permitiam o transporte da água entre os primeiros e as culturas.
Estas características são ainda hoje visíveis nos vales de Alvoco
e Loriga, nomeadamente nos Poços do Aguincho, Frádigas,
Barriosa, Serapitel e Muro.

O Poço da Broca e a sua cascata são frequentemente percecionados por quem não conhece a sua história
como se sempre tivessem ali existido de forma “natural”. Produzidos pela mão humana num tempo anterior
ao do dos antepassados diretos daqueles que hoje ainda ali vivem, a fractura produzida na montanha vai
sendo naturalizada com o passar do tempo e do rio.

— GEOPARK ESTRELA
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Obra-ferida aberta

ALERTA! SINAIS DE VIDA DA TERRA ESTÃO
A PIORAR E CIENTISTAS VOLTAM A FAZER UM AVISO

Camposaz, Joana Sá e Luís J Martins
Obra — Poço da Broca

INSTALAÇÃO:
LOCAL:

Vão-se acumulando os avisos à humanidade de que estamos em emergência
climática – mas nunca parecem ser de mais. (…) uma equipa de cientistas
volta à carga para reafirmar: os sinais de vida da Terra têm vindo a piorar
nos últimos meses e é urgente combater as alterações climáticas.

“obra” é o nome que a comunidade dá ao meandro
abandonado ou, por outras palavras, às terras que
ocupam aquele que era o antigo leito do rio. Esta
obra (campo de cultivo) foi, de facto, obtida pelo
rasgo e a abertura da montanha produzidos pela
ação humana.

In Público 28.07.2021

Obra-ferida aberta é uma instalação criada como conjunto
de objetos - próteses poéticas
- que expõem a naturalização
da paisagem fracturada. A prótese poética não corrige a fractura, não fecha e não preenche
o espaço fracturado de forma
a estabelecer a ordem previamente estabelecida;

descante — vestígios
LOCAL:

Performance de Luís J Martins (guitarra, voz,
eletrónica, percussões) criada como relação ressonante com a instalação obra-ferida aberta e a sua
envolvente natural.

— não pretende ser a peça
que reestabelece o funcionamento de uma engrenagem ou mecanismo de
relação preestabelecido;

Tocado pela memória e outros vestígios de melodias, texturas e ambientes da aldeia, um conjunto de fragmentos musicais/sonoros cria-se como
voz independente, um descante 3 poético: gesto
musical complementar e tangente que ganha a sua
nova forma através de contaminações várias - antropológicas, geológicas e biodiversas.

— questiona e desmonta
as dualidades (humano/
natureza, urbano/rural,
litoral/interior, eu/outro, etc.) como fractura
naturalizada;
— “expõe” a ferida aberta e este território
como reflexo tangível,
concreto, desta constelação de relações:
o território como
ferida aberta,
fractura exposta;
— questiona a estrutura,
a solidificação das relações:

Luís J Martins
Obra — Poço da Broca

PERFORMANCE:

obra-ferida aberta — foi desenvolvida no local onde passava o antigo leito
do rio e é concebida como elemento poético que recorda a história do lugar
e redesenha a paisagem. O conceito de fractura e a ideia de túnel (presente na passagem junto à ponte da broca e nas minas de água de Frádigas)
foram inspirações do projeto. Composta por seis entidades independentes que
criam uma linha reta, estas desencontram-se no centro, onde nasce o palco:
um corpo central que consiste em duas salas comunicantes abertas nos lados
de forma a esconder e, ao mesmo tempo, revelar o que acontece no seu
interior e exterior. O cluster assim definido propõe várias experiências: por
um lado, é pensado como instalação independente que convida o público
a experienciar e a refletir sobre esta paisagem peculiar. Por outro, é também
pensada como palco inusitado para a performance de Luís J Martins, convidando o público a dispor-se à sua volta de forma a assistir sob uma variedade
de ângulos e perspetivas diferentes.
— MARIELLA GENTILE, COORDENADORA DO CAMPOSAZ 22:22
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Descante - na Idade Média: tipo de polifonia estruturada em que uma
segunda voz se junta ao cantochão, geralmente nota contra nota, em movimento
contrário (polifonia)
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Joana Sá e Luís J Martins
Eduardo Raon
Mina, Coiços do Moinho

FÓRUM PARA PENSAR O TERRITÓRIO.

O projeto Pontes (para o Rio Alvoco) nasce da necessidade de repensar o território banhado pelo Rio Alvoco
– desde a nascente no topo da Serra da Estrela até desaguar no Rio Alva, passando pelas freguesias de Alvoco
da Serra, Vide (concelho de Seia), Alvoco das Várzeas e São Sebastião da Feira (concelho de Oliveira do Hospital) – e da vontade de, tal qual o rio Alvoco, unir, construir pontes entre pessoas e regiões.

LOCAL:

MISTURA ÁUDIO:

INSTALAÇÃO:

Só a água fala nos buracos

Pontes (para o Rio Alvoco)

© À ESCUTA — MINA DO POÇO NEGRO

A região banhada pelo Rio Alvoco é vasta e fracamente povoada, compreendendo as zonas limítrofes de dois
concelhos do interior centro - Seia e Oliveira do Hospital. Os problemas e as dificuldades que frequentemente
associamos ao interior do país são, por isso, levados ao extremo nesta região “no interior do interior”: aldeias
abandonadas e isoladas, população escassa e envelhecida, sem atividade económica nem oportunidades, perdidos numa imensidão de floresta de monocultura que arde periodicamente, levando a subsistência de muitos,
e pondo em risco a vida e os bens de outros. Um ciclo negativo que urge inverter. Porém, há coisas boas
também: o isolamento e as dificuldades de há décadas e séculos permitiram a subsistência de tradições há
muito perdidas noutras regiões, de produtos locais com uma história para contar, de um espírito comunitário
e de uma resiliência cada vez mais incomum na sociedade moderna. E um rio que une em vez de separar:
que conecta o granito da Estrela ao xisto do Alva, que dá uma identidade comum às gentes de dois concelhos
distintos, que outrora foi fonte de sustento e desenvolvimento e ainda hoje é fonte de vida e eco-diversidade.
Com o projeto Pontes (para o Rio Alvoco), o Movimento Estrela Viva (MEV) pretende, em parceria com
as diversas associações locais, as Juntas de Freguesia da região e com o projeto à escuta: catálogo poético (entre
outros parceiros), estimular o diálogo e a cooperação entre cidadãos motivados para agir e promover o respetivo contacto com agentes decisores. Isto por forma a que, a partir das comunidades e da iniciativa cidadã,
possam surgir e ser implementadas ideias criativas que contribuam para a revitalização e a inversão do ciclo
na região do rio Alvoco.

As “vozes cantadas” desta
instalação foram gravadas
nesta mina e na mina de
água do Poço Negro, localizada também em Frádigas.

O projeto contempla a realização de encontros presenciais periódicos entre as associações que se identifiquem
geograficamente com o Rio Alvoco. O encontro inaugural terá lugar a 5 de setembro, em Frádigas (Vide,
Seia), durante a apresentação final do projeto à escuta: catálogo poético, e tem como objetivo dar a conhecer
o projeto Pontes (para o Rio Alvoco), estabelecer pontes de contacto e familiaridade entre as associações
envolvidas e ainda lançar o debate de ideias a aprofundar nos encontros seguintes.
— MOVIMENTO ESTRELA VIVA

A mina onde a instalação se estabelece é singular: trata-se de um túnel
de, aprox. 40m, construído como desvio da levada do Couço Torno (Coistorno),
a fim de levar água aos terrenos mais próximos sem desperdício. A zona escavada tem uma escala humana - o espaço de uma pessoa com a sua ferramenta
de trabalho - e, pela sua forma não linear, dá a entender que terá sido escavada
de um lado e do outro até as duas perfurações se encontrarem a meio. Por estas razões e pela irregularidade da perfuração das suas paredes, a experiência
no seu interior é também particular: corpo e espaço criam uma ressonância
a uma mesma escala em que tanto a sensação do corpo e do espaço, como
a emissão de som e escuta, se “com-fundem”. A escuta, enquanto este espaço
fluido de ressonância, é pensada aqui como “prótese” poética.
10

ALERTA!
Segundo os resultados preliminares dos CENSOS 2021,
o território correspondente à União de Freguesias de Vide
e Cabeça perdeu 25,2% habitantes relativamente a 2011.
Em pontos percentuais, o valor da queda fica 13,3% acima
da média do Concelho de Seia, que regista
uma perda de 11,9% de habitantes.
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à escuta: à fonte
POR:

Joana Sá e Luís J Martins

COM MATERIAIS GRÁFICOS DESENHADOS
POR:

Ana Viana
Largo da Fonte, Frádigas

LOCAL:

Oficina de cartografia comunitária e poética
do território desenvolvida com a comunidade de
Frádigas em período de residência artística
(maio 2021)

Na aldeia de Frádigas, a expressão “estar à fonte” remete para a ideia de se estar em comunidade, no largo central da aldeia, junto à fonte
e ao bar/café da LAF - Liga dos Amigos
de Frádigas. Nesta oficina, todos nós fomos fonte
de caudais variáveis e de levadas mais ou menos sinuosas que traçaram uma multiplicidade
de perspetivas, escutas, camadas e dimensões
deste território. Estas dimensões foram recolhidas através de gravações sonoras, bem como
traçadas e colecionadas em mapas e materiais
gráficos criados pela designer Ana Viana.

Alerta!
Joana Sá e Luís J Martins
Aldeia de Frádigas

INSTALAÇÃO:
LOCAL:

Instalação de cornetas difusoras dispersas
pela aldeia

© À ESCUTA — OFICINA À ESCUTA : À FONTE
DETALHE DE MAPEAMENTO DE MEMÓRIAS SONORAS DA ALDEIA.

Uma das características da aldeia de Frádigas é a sua morfologia e a forma como encaixa na montanha: a aldeia não está voltada
para si mesma, mas está sim aberta para um
vale (do rio Alvoco) que funciona como uma
enorme caixa de ressonância. A comunicação
à distância entre as pessoas da aldeia foi assim desenvolvida com as especificidades desta morfologia e deste potencial ressonante.
Os “chamamentos” ou “recados” projetados
no vale eram formas de comunicação comuns
que estavam a cair em desuso pelo acesso às
novas tecnologias, mas que voltaram a encontrar importante utilidade durante os períodos
de confinamento (pandemia de COVID 19).

à fonte:
Joana Sá e Luís J Martins
Ana Viana
MONTAGEM CENOGRÁFICA: Carla Martinez
LOCAL: Largo da Fonte
INSTALAÇÃO:

INFOGRAFIA:

Desenvolvida a partir de materiais criados
e recolhidos na oficina de cartografia poética
à escuta: à fonte (realizada com a comunidade
de Frádigas por JS e LJM) e a partir do trabalho colaborativo com o CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela e com o GEOPARK Estrela, esta instalação procura ideias
mais abrangentes de comunidade, colocando
em questão noções de tempo e de espaço
associadas a este território.

A instalação recorre a esta mesma ideia
de possibilidade ressonante de comunicação à distância, expondo as urgências atuais
da comunidade e do território. Criando um elo
com o projeto Pontes (para o Rio Alvoco) - FÓRUM
para pensar o território e com o encontro de associações locais concebidos e organizados pelo
Movimento Estrela Viva e acolhidos pela Liga
dos Amigos de Frádigas, esta instalação convida à escuta, à congregação e à ação plurais.

ALERTA!
FRÁDIGAS

2005
31

23

N.º DE CASAS HABITADAS PERMANENTEMENTE

16

13

9

7

6

3

RESIDÊNCIAS COM APENAS UM HABITANTE
© À ESCUTA — OFICINA À ESCUTA : À FONTE
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Informação retirada do “Boletim Informativo Frádigas”

PASSADO, PRESENTE - MAPEAMENTO DE BIODIVERSIDADE,

da LAF, edição de abril de 2012, atualizada

ATIVIDADES HUMANAS, PROBLEMÁTICAS E RISCOS.
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2012 2021

N.º TOTAL DE HABITANTES

13

com dados de 2021

à escuta: ao largo
Joana Sá e Luís J Martins
alunos do Curso Profissional de Música da EPSE Escola Profissional da Serra da Estrela
PARCERIA COM: Collegium Musicum - Conservatório
de Música de Seia, DME - Festival Dias da Música Eletroacústica, EPSE - Escola Profissional
da Serra da Estrela
POR:

COM:

Oficina de criação musical colaborativa desenvolvida
em período de residência artística (Maio/Junho 2021)

© À ESCUTA — OFICINA À ESCUTA : AO LARGO

© À ESCUTA — OFICINA À ESCUTA : AO LARGO

PARTITURA DE CRIAÇÃO MUSICAL COLABORATIVA

DETALHE DE PARTITURA

Como soa a aldeia de Frádigas e o Parque Natural da Serra
da Estrela que a envolve?
Que diferentes seres vivos e não vivos existem e como interagem
eles entre si neste ecossistema ao qual pertence também
a aldeia? Quantas coisas invisíveis e inaudíveis aos nossos sentidos
ocorrem, simultaneamente, por aqui sem nós sequer imaginarmos?
Como poderemos auscultá-las? De que forma pode cada um de
nós, com as suas singularidades, contribuir para a diversidade
do ecossistema? Como é que as nossas diferenças coexistem
e ressoam? E como é que as nossas escolhas e ações afetam
a dinâmica deste sistema?
Após um exercício de escuta e recolha sonora efetuado numa
caminhada na envolvente da aldeia, experimentámos refletir sobre
as múltiplas interações que acontecem entre seres (vivos e não
vivos). Após este exercício, passámos a um processo de criação
musical colaborativo que procurou encontrar, na reflexão e na escuta, ideias e recursos para a composição e performance de uma
nova peça. Criámos música com os nossos diferentes corpos,
ritmos, sensibilidades, procurando perceber como podem as diferenças de cada um ressoar e fazer múltiplos sentidos sonoros.
A música criada e gravada neste contexto
é usada na instalação Alerta!

© À ESCUTA — OFICINA À ESCUTA : AO LARGO COM ALUNOS DA EPSE
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DESENHOS DE CADERNOS DE ESCOLA (ESCOLA DE FRÁDIGAS) DE MANUEL JOÃO SANTOS E FÁTIMA FREIRE

Endemismos estrelenses
A serra da Estrela alberga pelo menos cinco táxones vegetais estritamente endémicos
(inclui categorias subespecíficas):
Festuca henriquesii — gramínea característica de cervunais medianamente húmidas
do planalto superiror da Estrela, Anexos II e IV da directiva Habitats, Vulnerável

O elenco florístico da Estrela
é o mais rico em território nacional
incluindo cerca de:

Senecio pyrenaicus subsp. caespitosus — prados de altitude, preferencialmente em locais
pedregosos, Anexo IV, Vulnerável
Silene foetida subsp. foetida — comunidades rupícolas em afloramento rochosos.
Em substratos de origem granítica das zonas mais elevadas, Em Perigo (IUCN)
Centhaurea langei (paniculata) subsp. rothmalerana — clareiras e orlas de bosques,
em solos ácidos moderadamente nitrificados, entre os 900 e os 1500 m.

1000 taxa de plantas superiores — plantas que possuem sistemas vasculares;

Leontodon pyrenaicus subsp. Herminicus

400 espécies de briófitos — musgos, antocerotas e hepáticas;

— CISE - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA

250 espécies de líquenes — associação entre uma alga e um fungo, apenas na área
do Planalto Superior.
A singularidade da flora serrana traduz-se na presença de espécies endémicas
e de elementos florísticos Mediterrâneos, Temperados, Boreo-Alpinos e Árctico-Alpinos.
— CISE - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA

Painel interpretativo
GEOPARK Estrela
“GEOSSÍTIO F10 – VALE FLUVIAL DE ALVOCO”

Este painel interpretativo, desenvolvido e instalado em Frádigas, colocará em destaque
a antiquíssima história natural e cultural do vale do Alvoco, com referência aos xistos com
mais de 540 milhões de anos, ao encaixe da ribeira de Alvoco nos últimos 5 milhões de anos,
à biodiversidade natural introduzida e ainda à ocupação humana secular: através da construção dos poços da broca, canais e levadas, que permitiram cultivar os terrenos ao longo
deste vale, as populações desencadearam a transformação da paisagem, convertendo-a numa
verdadeira paisagem cultural.
— GEOPARK ESTRELA
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“Sóis desfiados” in “Sete rosas mais tarde.
Antologia poética”. Cotovia, 1996.

Antiteatro:
Camposaz, Joana Sá e Luís J Martins
Ana Viana
Outeiro, Mimosas

INSTALAÇÃO-PALCO:

Relógios de prata
Estava a lembrar os relógios dos antigos de nossas aldeias
Relógios de prata ou de ouro, normalmente com uma corrente do mesmo metal.
Os chamados relógios de bolso.
Relógios que traziam das américas, Brasil e Argentina
Em Frádigas houve muitos desses relógios porque muitos foram aqueles que atravessaram
o oceano em busca de uma vida melhor
Vimos esses relógios porque muitos voltaram, mas também foram muitos aqueles que por
lá ficaram
de Frádigas, como das
aldeias vizinhas e um
pouco pelo país
É bom quando descobrimos alguém que por lá fez a sua vida e foi bafejado pela sorte,
mas infelizmente há muitos que não a tiveram
Frádigas: entre Brasil e Argentina, numa estimativa correspondente a 5 famílias que por
lá ficaram, deverá ter um total de mais de 250 descendentes.
Para pensar...
— CÂNDIDO JOSÉ MARTINS, COMUNIDADE DE FRÁDIGAS.

18

INFOGRAFIA:
LOCAL:

Instalação-palco para a “performance-montanha”:

MONTANHA EM CRIAÇÃO
HÁ MAIS DE 650 Ma
Espaço-tempo geológico:
O antiteatro nasce 650 milhões de anos
depois da performance-montanha “começar”
…e morre quanto tempo antes
da performance-montanha acabar?

Ma: símbolo de
milhão (1.000.000)
de anos (Mega
annum), uma unidade
de tempo geológico

© À ESCUTA — MECANISMO DO PRIMEIRO RELÓGIO DA CAPELA DE FRÁDIGAS (N. SRA. DA BOA SORTE)

desenhos gráficos espaço-tempo: As informações de carácter geológico e relativas
à ocupação humana da Serra da Estrela são cedidas pelo GEOPARK Estrela e trabalhadas graficamente de forma livre pela designer Ana Viana para este catálogo
poético. As informações relativas a Frádigas foram recolhidas junto da comunidade e nos arquivos da LAF – Liga dos Amigos de Frádigas no âmbito deste projeto.

Quanto tempo dura um relógio?

Hoje, dia 3 de setembro de 2021, 17h:
o relógio climático marca 6 anos,
119 dias, 07:58h para atingir zero
emissões de carbono.

ALERTA!
No contexto do trabalho
de colaboração com o GEOPARK Estrela, esta instalação-palco procura desconstruir os sentidos de tempo
e de espaço que, limitados
à nossa escala humana,
tendem a percecionar a
montanha e a serra como
formações estáveis, imunes
à transformação.
© ANA VIANA — CORTE EM SABÃO AZUL E BRANCO

― conceber a própria montanha e a aldeia aí inscrita como vestígios,
traços ou gestos efémeros, vulneráveis e autoimunes.

― tocar à distância/escutar:
um tempo que está, simultaneamente, fora e dentro (da vida),
um espaço-tempo tão abstrato quanto concreto.

Antitetatro é um palco construído na encosta da montanha, abraçando árvores e rochas de forma a ter pontos de ancoragem
sólidos. Como um corte claro na montanha, o palco é visível também de longe e parece flutuar no ar, pois a estrutura
de suporte foi tratada com a técnica de madeira carbonizada Shou Sugi Ban que lhe dá um acabamento negro profundo.
Esta escolha foi simultaneamente estética e funcional: com esta técnica, a madeira fica mais resistente aos agentes atmosféricos, ao ataque de parasitas, à água e ao fogo. O padrão das tábuas que revestem o pavimento do palco segue várias
direções, criando um efeito que guia o olhar para pontos divergentes. A música de Joana Sá serviu como inspiração para este
pormenor, que é, ao mesmo tempo, harmónico e dissonante.

tempo: suspensão
(na suspensão converge o passado, o presente e o futuro)
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— MARIELLA GENTILE, COORDENADORA DO CAMPOSAZ 22:22
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à escuta: o aberto
(solo esquelético)
ALERTA! 2005
– GRANDE INCÊNDIO FLORESTAL
COM ORIGEM EM COUCEDEIRA: TODA
A ENVOLVENTE DE FRÁDIGAS E ALGUMAS
DAS SUAS CASAS FORAM CONSUMIDAS PELO FOGO
É nesta porção [Sul] do concelho [de Seia] que se encontram os maiores povoamentos florestais, (...), ocupando uma área ainda maior até Junho de 2005, altura
em que um grande incêndio que deflagrou em Coucedeira, freguesia de Vide, consumiu
em cinco dias mais de 7.100hectares de espaços florestais e agrícolas
do concelho, destruindo a maior mancha de povoamentos de pinheiro bravo e medronheiro
do concelho, que se localizava nas freguesias de Vide, Alvoco da Serra, Teixeira, Loriga
e Cabeça. Foi consumido também neste incêndio uma área de protecção especial do Parque
Natural da Serra da Estrela (PNSE), o Bosque de Casal do Rei, situado no extremo Nordeste
da freguesia de Vide e que apresentava uma das últimas manchas de vegetação espontânea,
pouco alterada pela acção do homem, com grande complexidade e diversidade
florística, e que constituía uma mancha residual da vegetação potencial natural
da região Centro do país. Esta mancha, que ardeu por completo, encontra-se
actualmente em regeneração e apresenta como principais espécies arbóreas
a azinheira (Quercus rotundifolia), o castanheiro (Castanea sativa),
o azereiro (Prunus lusitanica), o folhado (Viburnum tinus)
e o medronheiro (Arbutus unedo).

Joana Sá
Antiteatro — Outeiro, Mimosas

PERFORMANCE:
LOCAL:

à escuta: o aberto (solo esquelético) é uma performance de Joana
Sá realizada com a instalação-palco Antiteatro e criada em relação
com a “performance-montanha” 4.

Em palco estão a montanha, uma floresta assombrada pela monocultura
do pinheiro-bravo e pelas espécies invasoras como a mimosa (acácia)
e o espanta-lobos, assim como a sua biodiversidade de flora e fauna
ameaçada — entre as quais, também, uma pianista e um piano.
A vulnerabilidade dos corpos geológicos de milhões de anos
e dos corpos biológicos de poucos dias ou dezenas de anos têm escalas de espaço-tempo muito distintas. Porém, aqui neste antiteatro, podem
tocar-se, sentir-se mutuamente: “re—soam".

In PMDFCI — Caderno II — Informação de Base Comissão Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Seia — Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra
Incêndios — 2009

ALERTA!
15 DE OUTUBRO DE 2017
– "O PIOR DIA DO ANO EM MATÉRIA
DE INCÊNDIOS FLORESTAIS". A ALDEIA CHEGOU
A SER EVACUADA, MAS O FOGO ACABOU POR NÃO
CHEGAR A FRÁDIGAS.
O mês de setembro de 2017 foi o mais seco em 87 anos. 81% do território
encontrava-se em seca severa e 7,4% em seca extrema. O fim-de-semana de 15 e 16
de outubro ficou marcado pela passagem da tempestade tropical Ofélia ao longo da costa
portuguesa, que trouxe massas de ar quente e ventos fortes que potenciaram a dimensão
dos fogos. No mesmo ano, o número de incêndios na Europa duplicou, fenómeno que
os especialistas atribuem ao aquecimento global. Mais de 50 000 hectares terão sido
consumidos pelas chamas, incluindo perto de 80% da superfície do Pinhal de El-Rei,
no distrito de Leiria, plantado no século XIII.
In “Incêndios florestais em Portugal de outubro de 2017”. Wikipédia, 2021

Os incêndios de 2017 em Portugal
mortais, entre as resultantes do
de Leiria), que deflagrou em
de outubro na

provocaram pelo menos 116 vítimas
fogo de Pedrógão Grande (distrito
17 de junho, e dos incêndios
região Centro.

In Publico, 14.06.2018

4
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Ver pág. 19
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Solo esquelético
(pobre ou de baixa fertilidade):
solo pouco profundo, pedregoso e ácido, normalmente em
zonas de topografia acidentada, tendo pouca capacidade
para promover o crescimento
vegetal.

Formiga-leão
Neuroptera, Myrmeleon
Camposaz, Joana Sá e Luís J Martins
Poço da ‘Vage’

INSTALAÇÃO:
LOCAL:

Instalação-armadilha: o funil (enquanto objeto
que pode facilitar a audição) é usado como
“armadilha” para captar a atenção e a curiosidade de animais humanos. Ao aproximar-se,
o animal humano, aliciado para uma experiência ideal de escuta , é capturado por
uma “armadilha fotográfica” do CISE, usada
no projeto para captar e conhecer a fauna de
determinados locais da envolvente da aldeia.

Um dos momentos mais empolgantes do processo de trabalho em colaboração com o CISE foi
a descoberta, pela primeira vez, de formigas-leão (um inseto muito particular) no Parque
Natural da Serra da Estrela.

De uma forma divertida, foi realizada uma jangada
utilizando garrafões de plástico num número suficiente para sustentar o peso da própria estrutura
e de mais uma pessoa. Foram colocados dois funis
e uma cadeira em cima do pavimento realizado com
pranchas de madeira e galhos de acácia.
— MARIELLA GENTILE, COORDENADORA
DO CAMPOSAZ 22:22

As formigas-leão são insetos da ordem Neuroptera
e o seu nome resulta do facto de se alimentarem,
quase exclusivamente, de formigas.
Para caçar, as larvas da formiga-leão constroem uma
armadilha em forma de funil, em terrenos arenosos.
Quando as formigas ou outros pequenos insetos caem
no seu interior, as larvas arremessam-lhes partículas
de areia para que não consigam escapar. Em seguida,
as larvas capturam-nas com as mandíbulas e injetam-lhes saliva, que tem por função digerir o animal,
que é posteriormente absorvido.

Percurso CISE: à escuta
Percurso desenvolvido pelo CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela
em parceria com à escuta: catálogo poético.

Na vida enquanto imersão os nossos olhos são ouvidos.
Sentir é sempre tocar simultaneamente em si mesmo e no universo que nos rodeia.
— Emanuele Coccia in “A Vida das Plantas - Uma Metafísica da Mistura”. Sistema Solar, 2020.

O percurso CISE: à escuta desenvolve-se em pleno vale da ribeira de Alvoco,
na envolvente da pitoresca aldeia de Frádigas. O trajeto de base circular tem
início no centro da aldeia, junto ao Bar da Liga dos Amigos de Frádigas, e compreende duas variantes que se cruzam no Largo da Capela (da N. Sra. da Boa Sorte).
A paisagem é dominada por povoamentos de pinheiro-bravo, campos agrícolas
dispostos em socalcos e pelo verde intenso da galeria ripícola que acompanha
a ribeira. De entre os elementos naturais e culturais presentes, destacam-se
as levadas para rega dos campos, o Poço da Broca de Frádigas e uma fauna
e flora rica e diversificada, que inclui um relevante conjunto de espécies particularmente bem adaptadas ao meio aquático como a lontra e o melro-de-água.
O percurso estará aberto durante o evento e serão realizados dois passeios
interpretativos pelo CISE e GEOPARK Estrela.

ALERTA!
Est formicaleon invisum anma (sic) form

Os indivíduos adultos possuem dois pares de asas
transparentes, que cobrem o corpo, e um abdómen
longo. A vida de uma formiga-leão adulta é curta,
decorrendo da primavera ao outono. O seu tamanho
pode variar entre 25 a 75 milímetros e as larvas apresentam uma metamorfose completa.

There is also a beast which is master of the ant,
it is the formicaleon, that is its name;
it is the lion of ants, whence it is thus named;
it is a very little beast, puts itself in the dust,
where the ant goes, and does it great outrage;
but of this matter I will make no more discourse,
because I will now begin to treat of another.

— CISE - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DA SERRA DA ESTRELA

"O cenário atual na zona do Pinhal Interior é de uma
monocultura instalada, em que algumas espécies de crescimento
rápido, como o eucalipto, estão naturalizadas e, se nada for feito
para contrariar essa tendência, vão ocupar a mancha florestal."
In “Projeto de Relatório” - Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação
do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017
na zona do Pinhal Interior” de João Paulo Oliveira para a Assembleia da República (2021).

— The Bestiary of Philippe de Thaon, séc. XII.
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A Escola de Frádigas

Ponto de vida
Camposaz, Joana Sá e Luís J Martins
Fontanheira

INSTALAÇÃO:
LOCAL:

Ao contrário do “ponto de vista”, o <<Ponto de vida>> influencia e é influenciado
pelos outros pontos de vida que habitam o mesmo território. 5
Instalação: Vale do Ribeiro do Fontão como espaço de ressonância onde
quem escuta e o que se escuta se diluem um
com o outro.

“Ponto de vida”: conceito
de Emanuele Coccia, desenvolvido
por F. Aït-Touati, A. Arènes,
A. Grégoire em “TERRA FORMA
- Manuel de Cartographies
Potentielles”. B42, 2020.
5

(Ressonância: espaço onde todos os corpos vivos e não vivos ressoam
a sua diferença empaticamente)

Estávamos nos anos cinquenta, mais propriamente em 1956-57,
quando os homens de Frádigas decidiram criar um Posto Escolar. Até essa altura as crianças tinham que se deslocar para
a escola da Barriosa através de um caminho de pedras e mato,
ao frio e à chuva, transportando num saco a merenda para
o dia inteiro. Tinham de atravessar a Ponte da Broca que era de
madeira e muito inclinada, sendo que um dia até aconteceu
uma tragédia e morreu lá um menino.
Visto haver muitas crianças em Frádigas, resolveram que
a situação tinha que mudar e começaram a fazer reuniões
em minha casa sem o conhecimento das mulheres da aldeia
(...). Foram enviados vários ofícios para a Direção Escolar
da Guarda, mas nunca tiveram resposta até que o Tio José
Gonçalves e o Tio Joaquim Freire decidiram deslocar-se pessoalmente à Guarda, onde ficaram a saber que nunca lá tinha
chegado qualquer correspondência, ou seja, ficava tudo retido
na Delegação Escolar de Vide (...).
Tudo indicava que havia muita gente interessada em que a situação se mantivesse assim e que nada fosse para a frente. Então,
com a ajuda do Sr. Padre Bernardo, pessoa amiga de Frádigas,
começou-se tudo de novo. Mediram de noite os quilómetros até
à Barriosa, foi fotografada a ponte e três homens e o Sr. Padre
foram a Lisboa pedir uma audiência ao Ministro da Educação.
A partir daí o assunto passou a ser tratado diretamente com
a Direcção e nunca mais passou pela Delegação Escolar da Vide.

ALERTA! MINERACÇÃO!
A fim de reduzir a pegada de emissões de CO2 do nosso estilo de vida, a Comissão Europeia implementou o Green Deal,
acasalando a reindustrialização do continente com a eletrificação e a
digitalização de várias áreas da vida quotidiana (tecnologias smart, mobilidade eléctrica, etc.). Portugal não é exceção no que toca à ideia de uma sustentabilidade tecnológica, e as crescentes necessidades de gerir e armazenar energia
poderiam resultar num novo boom mineiro no país, desde o Alentejo até às serras do
Norte e Centro. Várias são as feridas abertas que a mineração de urânio, estanho,
ou volfrâmio deixou no século passado nos vales entre o Zêzere e o Mondego.
E já se fala em novos "petróleos", matérias-primas designadas como críticas
que alimentarão a transição energética a partir de minas em territórios
de montanha: cobre, cobalto, níquel, volfrâmio, lítio, ou terras
raras. Prevê-se que, até 2050, o consumo de muitos deles
na Europa cresça entre 10 a 60 vezes.
Nik Völker
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No princípio de 1958, a escola estava criada, havia Professora,
mas faltava o principal, ou seja, o salão para dar as aulas. Mais
uma vez vieram bater à minha porta para eu e o meu marido
emprestarmos a casa, pois era a única que reunia as condições
necessárias. Era nova, acabadinha de fazer, mas tínhamos que
dar autorização para a desmancharem toda por dentro de modo
a ficar ampla. Que havíamos nós de fazer ao fim de tanto sacrifício? Aí vamos nós para uma casa emprestada com dois filhos
pequenos e em vésperas do terceiro, onde ficámos mais de um
ano até o Salão do povo ter ficado feito. Para isso, o Cândido, meu marido, teve que andar na frente, de porta em porta
a pedir uma colecta e mão-de-obra para se construir o salão
e depois reconstruir novamente a nossa casa.
Os rapazes e as raparigas foram de noite buscar a mobília
toda para a escola à Coucedeira e finalmente a escola foi
inaugurada. Houve muitos foguetes e eu fiz o jantar para a Sra.
Professora e para os homens da Comissão. No dia seguinte
veio cá o Sr. Santos da Vide e 2 senhores de Seia cortar a fita
e ver se estava tudo em condições.

© À ESCUTA — REFLEXO NO RIO (POÇO DA VAGE)

E foi no Salão junto à capela que funcionou a Escola até ser
inaugurada, em 1962, a nova escola construída pelo Estado
Novo no Plano dos Centenários.
Escrevo esta história para que os nossos netos e bisnetos
e outras gerações vindouras saibam que os seus antepassados
também se sacrificaram pelo desenvolvimento da sua terra.
29

— HERMÍNIA PIEDADE MARQUES,
COMUNIDADE DE FRÁDIGAS
in ‘Boletim Informativo Frádigas’ da Liga dos Amigos de Frádigas.
Edição comemorativa do 50º Aniversário da LAF, Abril de 2012.

© À ESCUTA — ESCOLA: ESPÉCIE DE SER NÃO-VIVO EXTINTO

Paixão
( natureza morta )
Joana Sá e Luís J Martins
Ana Viana
MONTAGEM CENOGRÁFICA: Carla Martinez
LOCAL: Pinheiral, Cabeço do Coiço dos Moinhos
INSTALAÇÃO:

CONTEÚDOS GRÁFICOS:

Engolida pela monocultura do pinheiro
bravo, a instalação Paixão (natureza morta)
é um catálogo de falências várias na história da biodiversidade do território.

Natureza: não o que precede a actividade do espírito humano,
nem o que se opõe à cultura, mas o que permite que tudo possa nascer e tornar-se algo, o princípio e a força responsáveis
pela transformação e pela génese de qualquer objecto, coisa,
entidade, ou ideia que exista ou venha a existir.

Esta instalação surge associada à sessão
de co-criação com a comunidade Pensar
a Escola. Fazer o futuro levada a cabo pelas
Aldeias de Montanha ADIRAM, e ainda ao
trabalho colaborativo com o CISE.

Algumas novidades:
Nos últimos anos, no PNSE, espécies
que se encontravam extintas voltaram
a ser observadas, são os casos
do esquilo-vermelho, do corço
ou do veado.
— CISE - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA
SERRA DA ESTRELA

— Emanuele Coccia in “A Vida das Plantas - Uma Metafísica da Mistura”.
Sistema Solar, 2020.

A escola primária de Frádigas está desativada
desde 1988 por falta de alunos.
Manifesto: Escola também
pode ser natureza.

ALERTA!

Em 2021 não existe uma única escola ativa
em toda a União de Freguesias de Vide
e Cabeça (uma área de 59,8 km2).
© CISE ― ACIMA E NA PÁGINA SEGUINTE: GINETA; ABAIXO: LONTRA. AMBAS CAPTADAS POR “ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS” CISE/ À ESCUTA
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ALERTA! ESPÉCIES
DE SERES VIVOS EXTINTOS:
Apesar da riqueza da fauna e flora selvagens da serra da Estrela,
são inúmeros os táxones extintos desde o final da última glaciação,
há cerca de 10 mil anos.
Entre as espécies desaparecidas podem referir-se:
― O urso, o lobo, o lince-ibérico e a cabra-selvagem, entre os mamíferos;
― A águia-real, a águia de Bonelli, o grifo, o abutre-preto
e o papa-moscas-preto, como aves nidificantes;
― E o pinheiro-silvestre, na flora.
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Pensar a escola.
Fazer o futuro.

SESSÃO DE CO-CRIAÇÃO COM A COMUNIDADE DE FRÁDIGAS

Na sessão de co-criação com a comunidade
de Frádigas que será desenvolvida no dia 6
de setembro, a ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha
contará com a colaboração da investigadora Ana
Melo da Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa e de alunos de mestrado de Design, integrados numa investigação de doutoramento sobre
o design para a inovação social e a sua aplicação
nos desafios dos territórios de baixa densidade
como as Aldeias de Montanha.
Nesta sessão vamos juntar a comunidade de Frádigas - residente e da diáspora -, o grupo Pensar
as Frádigas, os representantes da Rede de Aldeias
de Montanha e alunos de design para, de forma
colaborativa e utilizando metodologias próprias
do design thinking, se pensar, imaginar e projetar
as hipóteses de futuro da Escola de Frádigas, que
se encontra neste momento em estado de abandono.

Pensar o futuro do território
das Aldeias de Montanha
MURAL

LOCAL:

Largo da Fonte

O mural colocado na aldeia apelará à contribuição da comunidade
e visitantes, convidando-os a fazer um exercício de imaginação: como
serão estas aldeias no futuro? Que projetos podemos nós acionar para
concretizar esses cenários? A vontade das comunidades é o primeiro
passo para fazer acontecer e este mural será um retrato desta mesma
vontade coletiva.

A sessão irá decorrer num ambiente informal, formando grupos de participantes da comunidade local
que terão o apoio dos designers para materializar
e prototipar as suas ideias para o espaço da Escola.
© À ESCUTA — LEVADA DA FRANCELHA

Os resultados desta sessão serão depois trabalhados com vista à integração da revitalização da Escola de Frádigas como projeto piloto da Plataforma Lugar, que é uma plataforma em desenvolvimento pela
Rede de Aldeias de Montanha pensada para ser um
ponto de encontro entre projetos das comunidades
que precisam de financiamento ou apoio material
e empresas, particulares ou entidades interessadas
em contribuir.
Um grande mural será também instalado pela Rede
de Aldeias de Montanha na aldeia de Frádigas, convidando a comunidade e os visitantes do evento
à escuta a contribuir com as suas visões de futuro
para Frádigas e para o território da Rede de Aldeias
de Montanha.
Estas atividades serão realizadas através da parceria com a ADIRAM – Associação de Desenvolvimento
Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, alinhada
com os objetivos estratégicos do projeto Aldeias
de Montanha Ecossistema Criativo e Comunitário que
está integrado no eixo Aldeias do Conhecimento,
no âmbito do PROVER cofinanciado pelo CENTRO 2020.

Mercado de produtores locais
MERCADINHO À ESCUTA

LOCAL:

Largo da Capela

O Mercado de Produtores Locais “Mercadinho à Escuta” é uma das atividades dinamizadas pelo Movimento Estrela Viva (MEV) enquanto parceiro
da iniciativa à escuta.

Trata-se de uma forma de dar a conhecer, agora em formato presencial,
os produtores e os artesãos locais que, ao longo dos últimos meses,
têm sido divulgados pelo MEV no âmbito da campanha ‘’Fica em Casa,
Consome Local – Alimenta quem te Alimenta’’.
Esta campanha, que teve início em abril de 2020 aquando do primeiro
confinamento pandémico, tem como principal objetivo a valorização
dos produtos endógenos e dos ofícios tradicionais da região. Aproximando o consumidor do pequeno produtor/artesão, esta campanha e este Mercadinho procuram sensibilizar os cidadãos (e entidades locais) para a importância de se comprar local e sazonal,
de forma a favorecer a economia local e o desenvolvimento mais justo
e sustentável do nosso território.

─ ADIRAM – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DA REDE DE ALDEIAS DE MONTANHA

© ANA MELO — ESBOÇO PARA PLANO DE SESSÃO DE CO-CRIAÇÃO
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Acaso ou não, este catálogo poético é também um
exercício de colher e plantar esta "semente invisível"
de/em Frádigas, de forma a transformar os formatos
de apresentação e as nossas práticas artísticas em
solos mais férteis, inclusivos, biodiversos e criativos...

Assembleia: à escuta
ENCONTRO ABERTO À COMUNIDADE
LOCAL:

Antiteatro — Outeiro, Mimosas
Luís Sousa Ferreira

MODERADOR/INSTIGADOR:

A Assembleia: à escuta realizada no antiteatro será
realizada com os “parceiros colaboradores” do projeto,
a comunidade e ainda com a montanha e a floresta que
esta instalação-palco convida a sentar.
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Partindo da partilha de pontos do processo
de trabalho colaborativo e da experiência concreta
do território, esta assembleia procurará refletir
sobre problemas como a desertificação, isolamento, incêndios florestais, problemas e alternativas
à monocultura e o estado de emergência global
imposto pelas alterações climáticas.
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© À ESCUTA — FETO REAL (COVA)

Feto-Real
Nas várias saídas de campo realizadas
com o CISE no âmbito do projeto à escuta: catálogo poético, e perante a abundância do feto-real na envolvente da aldeia,
José Conde (do CISE), catalogava Frádigas, em tom de brincadeira, como sendo
“a capital do feto-real”.
Uma das nossas últimas criações enquanto dupla (Joana e Luís) foi feita no
âmbito de uma encomenda específica
do Teatro Maria Matos (2018): criar o
seu último concerto enquanto Teatro
Municipal (de Lisboa). O exercício de
pensar a morte de um projeto de teatro/ programação que foi essencial no
nosso percurso enquanto artistas, bem
como no de tantos outros, foi um exercício difícil mas determinante para o nosso trabalho futuro. Esta ideia, aliada ao
dia para o qual o concerto foi marcado
- dia 24 de Junho (dia de São João) -,
acabou por determinar o imaginário que
seria trabalhado em Paixão e Folia para São
João. Por um lado, debruçava-se sobre a
ideia de morte de um "habitat artístico"
e de um formato de apresentação a ele
associado (evocando Paixão segundo São
João de J.S. Bach) e, por outro, sobre
36

o imaginário popular de um outro São
João – imaginário associado às festas
pagãs do solstício, que concebe essa
noite como uma noite mágica que acumula um potencial de transformação
e fertilidade exuberantes e uma capacidade de conferir poderes desmesurados. Neste imaginário, a simbologia
do feto-real e da sua “semente invisível” desempenham, por um acaso fértil, um papel fundamental...
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