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A Cronista das Margens acompanhou as expedições 
trans/interfronteiriças da ark porto escola dos confins e ark porto escola dos confins e 
de nenhuresde nenhures, fazendo o levantamento de coordenadas 
e o reconhecimento dos territórios explorados pelos 
“novos cartógrafos” da cidade nesta sala de aula a 
céu aberto. Diariamente, fez o resumo da matéria 
dada, criando uma crónica que foi publicada no 
website do Teatro Municipal do Porto e na página de 
Facebook do evento, disseminada pelos curadores 
do projeto e participantes. Ao livro entretanto 
publicado, que compila ensaios, textos e biografias 
dos participantes, os mapas e imagens das 
respetivas mesas de trabalho (solução de partilha 
esteticamente surpreendente), uniu-se esta camada 
de observação diária e narração. Às oito aulas 
corresponderam mapas expostos na Biblioteca 
Popular de Pedro Ivo, na Praça do Marquês de 
Pombal, no Porto, espaço âncora desta escola. 
Apenas um destes mapas não teve correspondência 
em aula: a oficina prevista e orientada por Inês 
Tartaruga Água, a partir do seu mapa ToxiCidade: 
Hiperplanos Cartográficos do Ar e do Corpo, foi 
cancelada por motivos externos à organização.  
Foi o culminar de todo um caminho de resiliência  
de curadores e artistas: desenvolver um projeto 
cultural de proximidade, com o envolvimento da 
população, frequentar aulas a céu aberto com um 
número controlado de participantes (que tiveram  
de passar para a sala de ensaios do teatro em dias 
de chuva) implicou superar constrangimentos, 
manter distâncias sem deixar de criar afinidades  
e empatias, respeitar regras e normas sem deixar  
de propor alternativas de pensar e viver a cidade.
Quanto à investigação de Inês Tartaruga Água, 
cuja aula não chegou a concretizar-se, é possível 

The Chronicler of the Margins followed the trans/
cross-border expeditions of ark porto a school at ark porto a school at 
the edge of nowherethe edge of nowhere, mapping the coordinates and 
identifying the territories explored by the “new 
cartographers” of the city in this open-air classroom. 
She summarised the covered contents on a daily 
basis, posting a chronicle at the website of Teatro 
Municipal do Porto and on the event’s Facebook 
page, and sharing it with the project curators and 
the participants. The book that has since been 
published, which compiles essays and texts by the 
participants, as well as their biographies, the maps 
and images from their worktables (an aesthetically 
surprising sharing solution), has been joined by 
this layer of daily observation and account. The 
eight classes match the maps displayed at Pedro 
Ivo Public Library (Marquês de Pombal Square, 
Porto), where the school is grounded. All but one 
of those maps were the subject of a class: the 
workshop that was to be lead by Inês Tartaruga 
Água based on her map, ToxiCity: Cartographic 
Hyperplanes of the Air and the Body, was cancelled 
for reasons extraneous to the organisation. It was 
the culmination of a resilient journey undertaken by 
curators and artists: to develop a local cultural project 
involving the inhabitants, to attend open-air classes 
with a controlled number of participants (who had 
to move to the theatre’s rehearsal room on rainy 
days) involved overcoming constraints, keeping 
distances while creating affinities and empathy, and 
following rules and regulations while putting forward 
alternative ways of thinking and experiencing the city.
Concerning the research by Inês Tartaruga Água, 
whose class never took place, one can get to know 
it—and its map—in the project’s book and learn a 
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conhecê-la, e ao seu mapa, no livro do projeto e 
ficar a saber um pouco mais sobre esta proposta de 
mapeamento e de processos DIY aplicados a uma 
cartografia especulativa da toxicidade (atmosférica, 
ideológica e conceptual).
Seguem-se as crónicas das margenscrónicas das margens tal como foram 
publicadas diariamente.

ark porto Escola dos Confins e de Nenhures
Crónicas Das Margens

little more about its mapping proposal and the DIY 
processes applied to a speculative cartography of 
toxicity (atmospheric, ideological and conceptual).
Below are the chronicles of the marginschronicles of the margins as they were 
posted daily.

ark porto A School at the Edge of Nowhere   
Chronicles of the Margins 



66 77



88 99LIÇÃO N.º 1   JORGE RICARDO PINTO LIÇÃO N.º 1   JORGE RICARDO PINTO 
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LESSON #1   JORGE RICARDO PINTO LESSON #1   JORGE RICARDO PINTO 
CARTOGRAPHY – DISTORTIONS, MANIPULATIONS AND HUMANISMCARTOGRAPHY – DISTORTIONS, MANIPULATIONS AND HUMANISM
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Começamos as aulas com a atenção voltada para um mapa, 
como o que tínhamos pendurado numa parede da sala 
de aula. Um mapa do mundo ou de Portugal. Ou melhor, 
começamos com vários mapas, com origem em épocas 
variadas e representando diferentes regiões do mundo. 
Mapas com propósitos, escalas e simbolismos muito 
diversos, mas que, na aula-conferência de Jorge Ricardo 
Pinto, confluíram para um propósito comum: demonstrar 
que a produção cartográfica, ao longo da sua história, nunca 
esteve tão apoiada numa procura de representação objetiva e 
imparcial como possamos à partida pensar, mas muito mais 
dependente e até ao serviço de uma subjetividade por vezes 
ingénua, mas a grande parte das vezes manipuladora: “muda 
o intérprete, muda o produtor do mapa, muda o mapa”.
Partindo do princípio de que “Todos os mapas são 
uma mentira”, porque todos assentam em princípios de 
distorção – escala, projeção e simbolização –, Jorge Ricardo 
Pinto orientou-nos por territórios físicos e simbólicos 
através de mapas que definiram fronteiras com maior 
ou menor distorção, maior ou menor manipulação, 
propaganda ou fantasia.
Chegámos a hoje, onde se abre um espaço cartográfico de 
humanismo, agitação social e agenda radical. Sigamos com 
os novos cartógrafos.

LIÇÃO N.º 1LIÇÃO N.º 1

We begin the classes with the focus on a map like the one 
that was hanging on a wall in our classrooms. A map of 
the world or of Portugal. Or rather, we begin with several 
maps, from different times and depicting different regions 
around the world. Maps with very different purposes, scales 
and symbolism, but coming together with a shared goal 
during the class-lecture by Jorge Ricardo Pinto: to show 
that throughout its history cartographic production has 
never leaned that much on looking for an objective and 
impartial representation as we may think in the first place, 
that it is far more reliant on and even at the service of a 
subjectivity that is sometimes naïve, but most of the times 
manipulative: “the interpreter changes, the map producer 
changes, the map changes”.
On the assumption that “Every map is a lie” because they 
are all based on principles of distortion (scale, projection, 
and symbolisation), Jorge Ricardo Pinto guided us 
through physical and symbolic territories using maps that 
established borders with greater or lesser distortion, and 
greater or lesser manipulation, propaganda, and phantasy.
Fast forward to today, there’s a cartographic opening for 
humanism, social unrest, and a radical agenda. Let’s us  
move forward with the new cartographers.

LESSON #1LESSON #1
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1414 1515LIÇÃO N.º 2   VISÕES ÚTEIS. ANA VITORINO E INÊS DE CARVALHO  LIÇÃO N.º 2   VISÕES ÚTEIS. ANA VITORINO E INÊS DE CARVALHO  
MAPA DE INTERRUPÇÕES DE CAMPANHÃMAPA DE INTERRUPÇÕES DE CAMPANHÃ

LESSON #2   VISÕES ÚTEIS. ANA VITORINO AND INÊS DE CARVALHO LESSON #2   VISÕES ÚTEIS. ANA VITORINO AND INÊS DE CARVALHO 
MAP OF INTERRUPTIONS IN CAMPANHÃMAP OF INTERRUPTIONS IN CAMPANHÃ
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Como é que as palavras podem definir territórios? E de que 
modo os obstáculos à circulação interferem com o sentido 
de pertença a um território? Estas foram as duas ideias que 
serviram de base a Ana Vitorino e Inês de Carvalho para 
explorar a freguesia de Campanhã e desenhar o seu mapa. 
Eram fronteiras invisíveis as que procuravam. Se existiam 
ou não, as suas investidas no terreno – calcorrear as ruas, 
falar com as pessoas à porta de casa – iriam ajudá-las a 
descobri-lo. O trabalho do Visões Úteis é essencialmente 
performativo, sobre e com a comunidade, e encontra em 
Campanhã a sua atual residência.
Nesta aula-performance, Ana e Inês partilharam as 
experiências de outros projetos que iniciaram também 
em tempo de COVID-19, entre os quais um teria especial 
destaque pela sua relação com espaços de interseção: um 
mapeamento de comunidades raianas. A aprendizagem 
de palavras que resultou desse processo – e que em 
jeito de exercício letivo partilharam com os alunos desta 
aula – acabou por marcar uma primeira leitura das suas 
investidas por Campanhã: que palavras são visíveis nas 
paredes, na publicidade? Constatação: há diferentes níveis 
de vocabulário, que se vai alterando conforme se transita da 
linha limítrofe mais ocidental para oriente, para a zona mais 
pobre da freguesia e da cidade.
Quanto às interrupções, a constatação foi a de que elas são 
mesmo bem visíveis. Não são proibições (apenas para os 
carros), mas obrigam as pessoas a desviar-se do seu caminho 
ou a ter de fazer esforços acrescidos para chegar de um ponto 
a outro, numa zona que é a sua de residência, ou de trabalho 
ou de convívio social. As questões que o mapa do Visões 
Úteis levanta são, pois, questões de pertença e de exclusão, 
numa relação da comunidade com o território que habita. Este 
mapa sublinha “o paradoxo entre as ideias que as palavras 
nos mapas nos passam dos lugares e a sua realidade”.

LIÇÃO N.º 2LIÇÃO N.º 2

How can words define territories? And in what way do 
obstacles to circulation interfere with the sense of belonging 
to a territory? Ana Vitorino and Inês de Carvalho explored 
the borough of Campanhã and drew its map based on these 
two thoughts. They were searching for invisible borders. 
Going to the field, walking the streets, talking to the people 
at their doorstep would help them figure out whether they 
existed or not. The work carried out by Visões Úteis is mostly 
a performing one, about and with the community, and it  
is currently headquartered in Campanhã.
In this class-performance, Ana and Inês shared experiences 
from other projects that they also started during the 
COVID-19 pandemic, highlighting one in particular given 
its relation to intersecting spaces: a mapping of border 
communities. The words they learned as a result of that 
process, which they shared with the students during the 
class as a learning exercise, ended up determining a first 
reading of their incursions into Campanhã: which words 
can be seen on the walls, in advertising? Finding: there are 
several levels of vocabulary, changing as one moves from 
the most western borderline to the east, to the poorest area 
of the borough and of the city.
As far as interruptions go, the finding was that they really 
are quite visible. They are not prohibitive (only for vehicles), 
but they force people to deviate from their path or to make 
a greater effort to go from one point to another in an area 
where they live, work or socially interact. The issues raised 
by the map created by Visões Úteis thus have to do with 
belonging and exclusion as the community relates to the 
territory it inhabits. This map underlines “the paradox 
between the ideas that the words on the maps convey about 
the places and their reality”.

LESSON #2LESSON #2
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LIÇÃO N.º 3 LIÇÃO N.º 3 
PEDRA NO RIM. FABRIZIO MATOS, ISRAEL PIMENTA E JOÃO ARAÚJO PEDRA NO RIM. FABRIZIO MATOS, ISRAEL PIMENTA E JOÃO ARAÚJO 
MAPA DE DESPOJOSMAPA DE DESPOJOS

LESSON #3 LESSON #3 
PEDRA NO RIM. FABRIZIO MATOS, ISRAEL PIMENTA AND JOÃO ARAÚJO PEDRA NO RIM. FABRIZIO MATOS, ISRAEL PIMENTA AND JOÃO ARAÚJO 

MAP OF SPOILSMAP OF SPOILS
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A aula de hoje desviou-nos o olhar para o chão. A oficina 
de cerâmica Pedra no Rim mapeia a freguesia do Bonfim, 
percorrendo as suas ruas, e atenta ao seu lado mais feio 
e rastejante, aquele lado da cidade que temos tendência a 
ignorar, que preferimos não ver, mesmo sabendo que está 
ali, que integra o nosso quotidiano e a nossa paisagem e 
que demarca o território que habitamos, numa invisibilidade 
falível. Do nome deste coletivo infere-se desde logo o 
desconforto da sua agenda: reanimar os despojos que se 
querem esconder do olhar e que o próprio olhar rejeita 
quase instintivamente, porque repugnam e repelem.
Mas este mapa não se limita a uma espécie de arqueologia 
urbana, enquanto recolha de vestígios materiais de 
presença humana. Fabrizio Matos, Israel Pimenta e João 
Araújo fotografam (e por vezes recolhem e transportam 
para a oficina) objetos grotescos encontrados no chão – de 
sapatilhas e capachinhos a sapos espalmados por carros e 
pombas atacadas por gaivotas – para os transformarem em 
objetos belos, numa tradição de cerâmica à qual a freguesia 
do Bonfim está também intimamente ligada. Mas neste caso 
há uma crítica à cerâmica industrial e ao souvenir turístico  
– a Pedra no Rim tem três anos e meio de autodidatismo em 
progresso e, conduzida por artistas plásticos que decidiram 
olhar para o chão, tem mais uma “vista triste”.
Não há aqui a pretensão de transformação de fealdade 
em beleza, de uma operação de branqueamento ou de 
reprodução aligeirada e cómica de objetos repugnantes 
– há antes, em essência, uma sátira política e um olhar 
crítico sobre a cidade e especificamente sobre a freguesia 
do Bonfim. Na aula-oficina da Pedra no Rim, antes de um 
périplo pela freguesia até ao espaço da oficina, aprendemos 
a moldar um sapo atropelado, referência serial à presença da 
extrema-direita na freguesia, também para não esquecermos 
que em breve haverá eleições.

LIÇÃO N.º 3LIÇÃO N.º 3

Today’s class turned our eyes to the ground. The ceramics 
workshop Pedra no Rim maps the borough of Bonfim by 
covering its streets paying attention to its ugliest, crawling 
side, the aspect of the city we tend to ignore, we’d rather  
not see, even knowing it is there, part of our daily lives and 
of the landscape, and defines the boundaries of the territory 
we inhabit, in a fallible invisibility. The name of the collective 
(“kidney stone”) points straight away to the discomfort of its 
agenda: to revive the spoils one wishes to conceal from sight 
and that the very sight almost instinctively dismisses, given 
their repulsive and repellent nature.
But this map is not limited to a sort of urban archaeology  
as it gathers the material traces of human presence. Fabrizio 
Matos, Israel Pimenta and João Araújo photograph (and 
occasionally collect and carry to the workshop) grotesque 
objects found on the ground (from trainers and hairpieces 
to frogs squashed by cars and pigeons attacked by seagulls) 
to turn them into beautiful objects in a ceramics tradition to 
which the borough of Bonfim is also closely linked. In this 
case, however, there is criticism of industrial ceramics and 
touristic souvenir—Pedra no Rim has been learning by itself 
for the last three and a half years, and as it is lead by visual 
artists who decided to look at the ground, it faces yet another 
“sad sight”.
The idea here is not to embellish ugliness, to launder or 
to lightly or comically reproduce disgusting objects, but 
essentially to make political satire and to cast a critical eye 
on the city and specifically on the borough of Bonfim. In the 
class-lecture by Pedra no Rim, before touring the borough 
to get to the site of the workshop, we learned to mould a 
run-over frog, which is a serial reference to the far-right 
presence in the borough, to also keep in mind that there  
will soon be elections.

LESSON #3LESSON #3
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LIÇÃO N.º 4LIÇÃO N.º 4
CRL - CENTRAL ELÉTRICA. ANDRÉ BRAGA, CLÁUDIA FIGUEIREDO, PEDRO VILELACRL - CENTRAL ELÉTRICA. ANDRÉ BRAGA, CLÁUDIA FIGUEIREDO, PEDRO VILELA
QUESTIONAMENTOS BRASILEIROSQUESTIONAMENTOS BRASILEIROS

LESSON #4LESSON #4
CRL - CENTRAL ELÉTRICA. ANDRÉ BRAGA, CLÁUDIA FIGUEIREDO, PEDRO VILELA CRL - CENTRAL ELÉTRICA. ANDRÉ BRAGA, CLÁUDIA FIGUEIREDO, PEDRO VILELA 

BRAZILIAN QUESTIONINGSBRAZILIAN QUESTIONINGS
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O Jardim do Marquês é, histórica e organicamente, um 
espaço de confluências da cidade do Porto. Ali se encontram 
freguesias (Santo Ildefonso, Bonfim e Paranhos) e gerações 
de portuenses – é um dos mais importantes centros de 
campeonatos de ‘sueca de jardim’ (agora interrompidos 
a peso da solidão de uma franja mais velha da população 
que ali encontra um indispensável espaço de socialização), 
ladeado pelas gerações mais novas que transitam 
quotidianamente dentro da cidade e entre concelhos.  
Do recente metro ao autocarro, aos extintos tróleis, cujas 
redes elétricas aéreas uniam o Porto, desde os anos 1960,  
a concelhos vizinhos (Gondomar e Valongo), passando pela 
antiga estrada nacional que ligava o Porto ao norte do país, 
agora Rua de Costa Cabral, a zona mais alta da cidade foi 
sempre uma área privilegiada de entrada e saída da cidade. 
E, por isso, o Marquês é também uma zona de cruzamento 
de vários estratos do tecido socioeconómico da cidade.  
Mais recentemente, a presença da comunidade de imigrantes 
brasileira, ainda que não demográfica e geograficamente 
localizada e identificada, pode ser empiricamente sentida.
É deste ponto nevrálgico da cidade que parte a CRL – Central 
Elétrica para a sua participação no curriculum da ark porto ark porto 
escola dos confins e de nenhuresescola dos confins e de nenhures. Desta base geográfica 
e de uma constatação: a do “quão mal-educados fomos 
na escola sobre a nossa relação com o Brasil”. André Braga 
e Cláudia Figueiredo convocaram Pedro Vilela, um artista 
brasileiro residente no Porto, integrar o projeto, o qual, 
por sua vez, realizou mais de cinquenta entrevistas com 
imigrantes brasileiros a residir no Porto com o objetivo 
de traçar uma cartografia afetiva de como a comunidade 
brasileira se apropriou do território. Partindo de um guião 
comum a todas as entrevistas, Pedro distinguiu quatro 
mapas: o da existência, o do afeto, o político e o da 
memória. Convidou então quatro performers brasileiros a 
residir em permanência ou intermitentemente em Portugal: 
Andrezza Alves, Marcondes Lima, Thaís Guimarães e Vinicius 
Massucato. Esta equipa cruzou as cartografias pessoais com 
os depoimentos recolhidos por Pedro Vilela e as cartografias 
daí resultantes, num processo criativo coletivo a que foi 
ainda adicionada uma nova camada ficcional.
Daqui resulta o espetáculo Travessia que será apresentado 
na Quinta do Covelo e que assume um formato itinerante, 

The Marquês Garden is both historically and organically a 
junction in the city of Porto. It is the meeting point for several 
boroughs (Santo Ildefonso, Bonfim and Paranhos) and 
generations of city dwellers—it is one of the most important 
hubs for ‘park tournaments’ of trick-taking games (currently 
put on hold and adding to the isolation of the elderly 
population who usually uses it as an essential place to 
socialise), surrounded by the younger generations transiting 
within the city and between municipalities every day.  
From the novel underground to the bus, to the discontinued 
trolleybuses, whose aerial power grid connected Porto to 
neighbouring municipalities (Gondomar and Valongo) since 
the 1960s, not forgetting the former national road that linked 
Porto to the North of the country and is now Rua de Costa 
Cabral, the uptown has always been a privileged area to 
get in and out of the city. And that’s why Marquês is also an 
area where several strata of the socioeconomic fabric of the 
city intersect. More recently, the presence of the Brazilian 
immigrant community, even if not demographically and 
geographically located and identified, can be empirically felt.
CRL – Central Elétrica takes this nerve centre of the city as 
a starting point to participate in the curriculum of the ark ark 
porto a school at the edge of nowhereporto a school at the edge of nowhere. This geographical 
basis and the finding of “just how badly educated we were 
at school concerning our relation to Brazil”. André Braga and 
Cláudia Figueiredo invited Pedro Vilela, a Brazilian artist 
living in Porto, to join the project, and he in turn conducted 
over fifty interviews with Brazilian immigrants living in 
Porto in order to come up with an affective cartography of 
how the Brazilian community took over the territory. Based 
on a script that was the same for every interview, Pedro 
distinguished four maps: that of existence, that of affection, 
the political one, and that of memory. He then invited four 
Brazilian performers permanently or intermittently living in 
Portugal: Andrezza Alves, Marcondes Lima, Thaís Guimarães 
and Vinicius Massucato. This team crossed personal 
cartographies with the testimonies gathered by Pedro Vilela 
and the resulting cartographies in a collective creative 
process to which a new fictional layer was added.
The result is the performance Travessia [Crossing], which will 
be presented at Quinta do Covelo and takes on a travelling 
format, placing the spectator in a nomad place, confronting 
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colocando o espectador num lugar nómada, tendo de se 
confrontar com os outros, tendo de se deslocar, cansar e 
deixar coisas para trás, como um migrante, para avançar. 
Da aula dada por quatro brasileiros e dois portugueses 
ficou-nos a impressão de que ainda falta deixar coisas para 
trás também nesta relação luso-brasileira. A CRL – Central 
Elétrica pretende que este espetáculo seja o início de um 
novo ciclo programático, onde a descoberta da cidade em 
transformação se fará pela procura de outros espaços,  
de esquecimento e de resistência.

LIÇÃO N.º 4LIÇÃO N.º 4 LESSON #4LESSON #4

him with the others, and making him move, tire, and leave 
things behind, as a migrant would, in order to move forward. 
We got the impression from the class held by four Brazilians 
and two Portuguese that there are also still things to leave 
behind in this Portuguese-Brazilian relation. CRL – Central 
Elétrica intends this performance to be the beginning of  
a new programme where one will discover the changing  
city by seeking other spaces of oblivion and resistance.



3232 3333LIÇÃO N.º 5   REBECCA E YASMINE MORADALIZADEHLIÇÃO N.º 5   REBECCA E YASMINE MORADALIZADEH
MAPA SAHARI-ROZEH-IFTAR: COMUNIDADE ISLÂMICA DO PORTOMAPA SAHARI-ROZEH-IFTAR: COMUNIDADE ISLÂMICA DO PORTO

LESSON #5   REBECCA AND YASMINE MORADALIZADEH LESSON #5   REBECCA AND YASMINE MORADALIZADEH 
SAHARI-ROZEH-IFTAR MAP: ISLAMIC COMMUNITY OF PORTOSAHARI-ROZEH-IFTAR MAP: ISLAMIC COMMUNITY OF PORTO
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O dia de hoje começou com uma visita de estudo a uma 
das duas mesquitas da cidade, o Centro Cultural Islâmico 
do Porto, na Rua do Heroísmo, onde tivemos um primeiro 
encontro com o islão conduzidos pelos passos e espaços  
de culto desta religião, na sua maior parte reservada  
aos homens, curiosamente num grupo maioritariamente 
feminino. Chegámos aqui por intervenção de Rebecca e 
Yasmine Moradalizadeh, duas irmãs e artistas plásticas 
luso-iranianas cujo trabalho – de há alguns anos a esta 
parte no caso de Rebecca e mais recentemente no caso de 
Yasmine – está intimamente ligado à história familiar, que 
cruza Portugal, o Reino Unido e o Irão. A sua proposta é a 
de mapear a presença da comunidade islâmica na cidade 
do Porto com o intuito de promover a interrupção da sua 
invisibilidade e desmistificar preconceitos que lhe estão 
comummente associados.
É-nos traçado um percurso na cidade, entre Campanhã e  
a Batalha, dois pontos essenciais de mobilidade e vivência 
desta comunidade, onde os sentidos, se atentos, facilmente 
são conduzidos pelos odores e pelas cores semiocultos  
ou camuflados dos ingredientes, pela musicalidade,  
pelas palavras e pela descrição da presença muçulmana. 
É desta sinestesia entranhada na cidade, mas que lhe é ao 
mesmo tempo estranha, que nos fala o mapa de Rebecca e 
Yasmine: esta cultura que faz parte do Porto, que o integra, 
ainda que se esconda da cidade e que a cidade pareça 
preferir manter velada.
O dia começou pela manhã, na mesquita, num contacto 
físico e intenso com o espaço de culto do islão no Porto, 
com a história da religião contada ao vivo por um elemento 
da direção do Centro Cultural Islâmico do Porto, Mahmoud 
Soares. Pela tarde, Rebecca e Yasmine deram uma lição de 
história e cultura muçulmana. Atravessaram séculos, países, 
etnias e famílias (partindo da sua) e partilharam experiências 
pessoais (também de xenofobia, típica mas particularmente 
incompreensível em alguém que se situa entre duas culturas 
e que quer precisamente contruir pontes, porque se entende 
como uma). A cartografia que definem tem como estrutura 
o eixo Batalha-Campanhã, sobre o qual desenham uma 
linha baseada no bordado iraniano (Pateh), transmitido em 
descendência feminina. Daqui surgiriam em aula muitas 
possibilidades de discussão sobre feminismos e sobre os 

Today started with a field trip to one of the city’s two 
mosques, the Islamic Cultural Centre of Porto, located  
at Rua do Heroísmo, where we had a first encounter with 
Islam and were led through the steps and worship spaces  
of this religion, which are mostly reserved for men, although 
curiously enough the group consisted predominantly 
of women. We got here thanks to Rebecca and Yasmine 
Moradalizadeh, two Portuguese-Iranian sisters and visual 
artists whose work (for some years now in the case of 
Rebecca, and more recently in the case of Yasmine) is  
closely linked to their family history, which crosses Portugal, 
the United Kingdom and Iran. They propose to map the 
presence of the Islamic community in the city of Porto,  
in order to contribute to cease its invisibility and to  
demystify preconceptions commonly associated with it.
They set a course between Campanhã and Batalha, two 
crucial points as far as the moving and living of this 
community are concerned, where one’s senses, when 
attentive, are easily led by the somewhat concealed or 
camouflaged aromas and colours of the ingredients, the 
musicality, the words and the description of the Muslim 
presence. Rebecca and Yasmine’s map tells us about this 
synaesthesia that is ingrained in the city, but also foreign to it: 
a culture that is part of Porto, that is embedded in it, even if  
it hides from it and if the city seems to rather keep it hidden.
The day started in the morning, at the mosque, with an 
intense, physical contact with Islam’s place of worship in 
Porto. A member of the board of the Islamic Cultural Centre 
of Porto, Mahmoud Soares, told us about the history of the 
religion. In the afternoon, Rebecca and Yasmine gave as a 
lesson in Muslim history and culture. They crossed centuries, 
countries, ethnicities, and families (starting with their own), 
and shared personal experiences (including xenophobic 
ones, which are typical but particularly inconceivable for 
someone standing between two cultures and wishing to 
build bridges, since they feel like one). The cartography they 
established revolves around the Batalha-Campanhã axis, 
over which they drew a line based on Iranian embroidery 
(pateh), which passes on from mother to daughter. It gave 
way to plenty of opportunities to discuss feminisms in 
the class, and feminisms in the scope of religion, with the 
cartographers showing unique sensitivity, both inclusive 
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feminismos em contexto de religião, onde estas cartógrafas 
revelaram sensibilidades particulares, simultaneamente 
integradoras e fraturantes. Assumido como um projeto 
artístico em curso, este mapeamento e as suas formas de 
apresentação evoluirão com a investigação e a prática de 
Rebecca e Yasmine. Nesta fase, o seu mergulho na cultura 
levou-as a, por exemplo, experienciar o Ramadão pela primeira 
vez (de 12 de abril a 12 de maio, deste ano) e a terem de se 
relacionar com as dificuldades de se limitarem a uma primeira 
refeição nutritiva antes de o sol nascer (sahari) e a tâmaras  
e água na quebra do jejum depois de o sol se pôr (iftar).
Num ato de generosidade e de partilha, foi dado aos alunos 
desta aula o privilégio de levarem para casa sabores do Irão, 
apenas e só porque a pandemia não permite a socialização. 
A exemplo do que Rebecca já tinha vindo a fazer antes de 
ser interrompida pelo atual contexto antissocial, partilhando 
experiências gastronómicas iranianas em eventos 
performativos, os participantes foram brindados com um 
show cooking (desta vez, com a assistência de Yasmine)  
cujo resultado puderam trazer para casa.

LIÇÃO N.º 5LIÇÃO N.º 5 LESSON #5LESSON #5

and divisive. Assumed as an ongoing artistic project, this 
mapping and the ways in which it is presented shall evolve 
alongside Rebecca and Yasmine’s research and practice.  
At this stage, their cultural plunge led them, for instance,  
to undergo Ramadan for the first time (between April 12  
and May 12 of this year), and to have to deal with the 
hardships of being limited to a first nutritious meal before 
sunrise (sahari) and to water and dates to break fasting  
after sundown (iftar).
In a generous and sharing gesture, the students in the class 
had the privilege of taking home flavours from Iran, only 
because the pandemic won’t allow for socialisation. Just as 
Rebecca had been doing before being halted by the current 
antisocial framework, which was to share Iranian culinary 
experiences in performing events, the participants were 
treated to a show cooking (with Yasmine assisting this time) 
and allowed to take the outcome home.
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Hoje regressámos à nossa escola, a Biblioteca Popular  
de Pedro Ivo, no Jardim do Marquês, da qual fomos 
afastados pela chuva nos últimos dias. E, com este regresso, 
a surpresa de termos o livro-sebenta desta escola pronto à 
nossa espera. Nele se reúnem todos os mapas radicais dos 
cartógrafos convidados da ark porto escola dos confins e ark porto escola dos confins e 
de nenhuresde nenhures, além dos seus textos e biografias, juntamente 
com o ensaio do Jorge Ricardo Pinto e dos curadores  
do projeto, o Joclécio Azevedo e a Inês Moreira.  
Mas só regressámos ao Marquês depois de uma visita  
a um outro jardim da cidade: o do Palácio de Cristal.
Esta aula, orientada por dois membros do coletivo 
InterStruct, Desirée Desmarattes e Vijay Patel, consistiu 
numa visita de estudo organizada por uma vertente lúdica 
estrutural. O mapa dos InterStruct propõe-se cartografar 
os vestígios do colonialismo na cidade do Porto através 
das marcas deixadas por um período histórico que foi de 
várias formas celebrado e permanece no imaginário e na 
paisagem da urbe portuense. E um dos mais importantes 
acontecimentos celebrativos foi a Primeira Exposição 
Colonial Portuguesa, em 1934, que seria realizada no Porto, 
por decisão de António de Oliveira Salazar e Henrique 
Galvão, inspeto da Administração Colonial, no Palácio  
de Cristal e nos jardins envolventes, transformados para  
o efeito. Os InterStruct conduziram-nos ali por uma seleção  
de marcos ocultos, organizados por seis temas que guiaram 
a visita: capitalismo, propaganda, discriminação, reparação, 
ciência e espaço público.
Os InterStruct são um coletivo formado em 2017 
integralmente constituído por elementos internacionais, 
sediado no Porto, com o objetivo de criar uma plataforma 
colaborativa onde o interculturalismo possa permitir uma 
abordagem discursiva, intervenções e projetos adaptados 
ao contexto onde se inserem de forma disruptiva em 
relação a preconceitos ideológicos e políticos. Neste 
caso concreto, adotaram um modelo simultaneamente 
pedagógico – introduzindo e contextualizando factos 
históricos da exposição colonial portuguesa ao longo do 
percurso –, lúdico – propondo pequenos jogos durante e no 
fim da visita, quando regressámos à Biblioteca Popular – e 
emocional – a cada passo foi sendo pedido aos participantes 
que se exprimissem de diferentes formas (performativa, 

Today we returned to our school, Pedro Ivo Public Library, 
at the Marquês Garden, from which we stayed away the 
past few days because of the rain. As we returned, we were 
surprised with the booklet of the school ready and waiting for 
us. It gathers every radical map by the cartographers invited 
by the school at the edge of nowhereschool at the edge of nowhere, together with their 
texts and biographies, and the essays by Jorge Ricardo Pinto 
and the project curators, Joclécio Azevedo and Inês Moreira. 
But before going back to Marquês, we paid a visit to another 
garden in the city, that of Palácio de Cristal.
This class was mentored by two members of the InterStruct 
collective, Desirée Desmarattes and Vijay Patel, and consisted 
of a field trip with a playful component. InterStruct sets 
out to map the traces of colonialism in the city of Porto left 
by a historical period that was celebrated in several ways 
and remains in the city’s imaginary and landscape. One 
of the most significant celebratory events was the 1934 
Primeira Exposição Colonial Portuguesa [First Portuguese 
Colonial Exhibition], which took place in Porto, by decision of 
António de Oliveira Salazar and Henrique Galvão, inspector 
of the colonial administration, at Palácio de Cristal and 
the surrounding garden, which were transformed for that 
purpose. InterStruct brought us there following a selection of 
hidden milestones, organised into six categories that guided 
the visit: capitalism, propaganda, discrimination, reparation, 
science and public space.
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visual, oral) sobre os cenários históricos e sociais que lhes 
eram apresentados.
Regressados ao espaço da nossa ark porto escola dos ark porto escola dos 
confins e de nenhuresconfins e de nenhures, a turma integrou no tabuleiro 
deste jogo dos Caminhos Descoloniais as suas impressões, 
para que os InterStruct prossigam o seu mapeamento 
e desmantelamento crítico e sistémico de referências 
associadas ao colonialismo e aos nacionalismos que lhe 
estão associados.

LIÇÃO N.º 6LIÇÃO N.º 6 LESSON #6LESSON #6

The InterStruct collective was formed in 2017. While it is 
based in Porto, it is composed entirely of international 
members. Its goal is to establish a collaborative platform 
where interculturalism may allow for a speech approach, 
interventions and projects that are adjusted to the setting 
where they take place in a way that is disruptive concerning 
ideological and political preconceptions. In this particular 
case, they adopted a model that is simultaneously 
educational (introducing and providing background to 
historical facts of the Portuguese colonial exhibition along 
the way), playful (suggesting little games during and after 
the visit, when we returned to the Public Library), and 
emotional (every step the participants were asked to express 
themselves in different ways—performing, visual, oral—on 
the historical and social settings being presented to them).
Once we returned to the ark porto school at the edge of ark porto school at the edge of 
nowherenowhere, the class incorporated its insights into the board of 
the Decolonial Paths game, so that InterStruct carries on its 
critical and systemic mapping and dismantling of references 
associated with colonialism and respective nationalisms.
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A aula do coletivo Curbes_ESAP não poderia ser mais 
pertinente num momento de pandemia como o que 
experienciamos, em que os limites da proximidade física  
ao/do outro são constantemente questionados, ameaçados, 
redefinidos e até policiados. Para nos ajudar a refletir sobre 
o que podem ser zonas de conforto por oposição a zonas de 
tensão ou de ameaça neste novo modelo de contacto social,  
o coletivo explorou com os participantes uma série de 
exercícios que resultaram do seu processo de investigação.
Curbes_ESAP é um coletivo constituído por seis estudantes 
da pós-graduação em Curadoria, Cultura Urbana e Práticas 
Espaciais da ESAP que se propôs tomar a envolvente da 
ark porto escola dos confins e de nenhuresark porto escola dos confins e de nenhures, o Jardim 
do Marquês, para mapear as fronteiras invisíveis que se 
estabelecem entre os limites íntimos e a esfera social, no  
que chamam de “coreografias de negociação social”.  
Partindo dos conceitos desenvolvidos por Edward T. Hall no livro  
A dimensão oculta (1966), da ideia de que nos organizamos 
por bolhas (íntima, pessoal, social e pública), cada uma com 
medidas específicas, como as do distanciamento que hoje nos 
é imposto, as Curbes dedicaram-se a uma observação atenta 
e contínua da ocupação do Jardim do Marquês para desenhar 
esta proxémica, cunhada por T. Hall. Sobre o resultado 
deste mapeamento, foram adicionadas camadas através de 
grafismos representando diferentes perceções, como medo, 
confiança ou segurança, ou seja, explorou-se o modo como 
nos aproximamos e afastamos uns dos outros e as forças  
que fazem expandir ou retrair essas bolhas.
A agilidade com que as Curbes envolveram os participantes 
foi notável, fazendo-os mover por todo o espaço do Jardim, 
observando-o, interagindo com ele: recorrendo a um objeto 
produzido para o efeito, os alunos foram convidados a fazer 
uma primeira marcação no solo de círculos definidos pelas 
medidas referentes às quatro bolhas (íntima, pessoal, social  
e pública), ao que foi depois acrescentada a segunda camada, 
mais livre, de como cada um faria expandir ou retrair essas 
bolhas – enquanto não chover, estas marcas continuarão no 
chão do Jardim.
Durante o passeio, enquanto nos questionávamos sobre o que 
seria feito dos jogadores de sueca cujas mesas encontrámos 
vazias, ficámos a saber que a COVID-19 alterou mais esta 
realidade: desde que voltou a ser permitido o uso daquele 

The class by the Curbes_ESAP collective could not be more 
relevant in a time of pandemic as the one we’re experiencing, 
when the limits of physical proximity to/from others are 
constantly being questioned, threatened, redefined and even 
policed. In order to help us reflect upon what may be comfort 
zones as opposed to areas of tension or threat in this new 
paradigm of social contact, the collective explored a series 
of exercises with the participants that were the result of their 
research process.
The Curbes_ESAP collective comprises six post-graduate 
students in curatorship, urban culture and spatial practices 
from ESAP – Porto Higher School of Arts. They proposed seizing 
the Marquês Garden surrounding the ark porto school at the ark porto school at the 
edge of nowhereedge of nowhere to map the invisible borders set up between 
the boundaries of intimacy and the social sphere in what they 
call “social negotiation choreographies”. Based on the notions 
developed by Edward T. Hall in the book The Hidden Dimension 
(1966), on the idea that we’re organised according to bubbles 
(intimate, personal, social and public), each with specific 
measures, such as the distancing to which we are subject 
today, they engaged in a careful, constant observation of how 
the Marquês Garden was occupied to draw the proxemics 
coined by T. Hall. Layers of graphics were added to the result 
of that mapping, representing different perceptions like fear, 
trust or safety. In other words, they explored the way we come 
closer and move away from each other, as well as the forces 
that expand or shrink those bubbles.
The dexterity with which they involved the participants was 
remarkable, having them move around all over the garden, 
watching it and interacting with it: resorting to a purpose-made 
object, the students were invited to draw circles on the ground 
that were defined by the sizes of the four bubbles (intimate, 
personal, social and public). A second and freer layer of how 
each one would expand or shrink those bubbles was then 
added - as long as it doesn’t rain, one can still find those  
marks on the ground in the garden.
As we walked and wondered what could’ve happened to the 
trick-taking games players whose tables we found abandoned, 
we were told COVID-19 had also changed this reality: ever  
since it was once again allowed to use the space last March, 
the players hadn’t returned to Marquês and had moved to 
other places in the city. Those tables remain abandoned. 
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espaço, em março passado, os jogadores não voltaram  
ao Marquês, deslocaram-se para outros espaços da cidade. 
Aquelas mesas permanecem vazias. Junto à Biblioteca Popular 
de Pedro Ivo, temos por enquanto as mesas de pingue-pongue 
que a Inês Moreira e a Clarice Cunha conceberam para a  
ark porto escola dos confins e de nenhuresark porto escola dos confins e de nenhures. São amovíveis 
e podem ser transportadas e montadas noutros locais. 
Esperamos que ainda venham a servir outros jogadores,  
de outras aulas sem fronteiras, pelo menos na cidade.

LIÇÃO N.º 7LIÇÃO N.º 7 LESSON #7LESSON #7

By the Pedro Ivo Popular Library there are still the ping-pong 
tables Inês Moreira and Clarice Cunha designed for the ark ark 
porto school at the edge of nowhereporto school at the edge of nowhere—they can be removed 
and assembled elsewhere. We hope they can still be used by 
other players from other borderless classes, at least in the city.
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O trabalho de mapeamento que Rodrigo Paglieri nos trouxe 
à ark porto escola dos confins e de nenhuresark porto escola dos confins e de nenhures tem uma 
particular conotação ativista: remete para a reivindicação 
de um espaço de antena e de difusão de vozes de minorias, 
através das praticamente extintas rádios comunitárias. 
Depois da apresentação de alguns trabalhos anteriores 
que ajudaram a enquadrar a chegada a Rádio-Mapa 
Comuna, Rodrigo desafiou os alunos desta aula a fazer uma 
caminhada pela cidade em busca de vestígios de resistência.
Às costas, numa mochila, um rádio analógico e uma antena 
marcam a localização desta navegação etérea por ondas 
eletromagnéticas: o movimento do corpo refletirá a ausência 
e a presença de transmissão radiofónica, e eventuais 
interferências, no espaço hertziano escolhido por Rodrigo, 
a chamada frequência branca. E será este movimento 
que, transmitido em streaming através de um sistema de 
geolocalização para o Google Maps, marcará o percurso 
realizado e esta cartografia radical. A frequência branca 
que perseguimos corresponde à ausência de transmissão 
e simultaneamente revela o vazio que poderia estar a ser 
ocupado por vozes dissonantes, alternativas e comunitárias. 
Hoje em dia, as poucas rádios comunitárias que ainda  
vão surgindo transmitem essencialmente online, já não 
recorrem ao seu espaço original, que ali se mantém,  
vazio, uniformemente branco e em silêncio.
A Lei da Rádio em Portugal, tal como noutros países 
europeus e no resto do mundo, foi inviabilizando ao longo 
de  décadas o acesso das rádios comunitárias e de pequenas 
rádios locais ao direito de antena – as rádios piratas do 
início dos anos 1980, fenómeno que levou ao surgimento 
de centenas de rádios de iniciativa privada que ocupavam 
esses espaços, foram extintas por esta lei, que obrigou à 
legalização, regulamentação e consequente encerramento 
de rádios não oficiais. E é do exemplo deste tipo de 
iniciativa, mas também do uso da rádio em processos de 
contestação e luta política (como a dos mineiros chilenos 
na década de 1970 ou a dos movimentos de contracultura 
das décadas de 1960 e 70 nos Estados Unidos e na Europa) 
, que parte a investigação de Rodrigo Paglieri. De origem 
chilena, com passagem pelo Brasil entre 1988 e 2018, 
chegou a Portugal em 2019, após uma caminhada de 1600 
quilómetros entre Barcelona e o Porto que deu início ao 

The mapping work Rodrigo Paglieri brought to the ark porto ark porto 
school at the edge of nowhereschool at the edge of nowhere bears a particular activist 
connotation: it refers to the claim to air and broadcast space 
for minorities through the nearly extinct community radios. 
After presenting some of his previous works that helped 
frame the advent of the Communal Radio-Map, Rodrigo 
challenged the students in the class for a walk through the 
city in search of traces of resistance.
An analogue radio and an antenna placed in his backpack 
mark the location of this ethereal navigation through 
electromagnetic waves: the movement of the body shall 
mirror the absence and presence of radio broadcast and 
possible interferences in the Hertzian space picked by 
Rodrigo, the so-called white frequency. This movement, 
streamed to Google Maps through a geolocation system,  
will register the path taken and this radical cartography.  
The white frequency we’re chasing corresponds to the 
absence of transmission and at the same time reveals the 
void that could be taken by discordant, alternative and 
community voices. Nowadays, the few community radios 
that still come up every now and then mostly broadcast 
on-line and no longer resort to their original space, which  
lies there void, evenly white and in silence.
The Radio Law in Portugal, as in other European countries 
and the rest of the world, made it impossible for community 
radios and small local radios to have the right to airtime over 
decades. Pirate radios from the early 1980s, a phenomenon 
that led to the emergence of hundreds of private radios 
occupying those spaces, died out because of that law, which 
enforced legalisation, regulation and subsequent termination 
of non-official radio stations. Rodrigo Paglieri’s research is 
based on the example of this kind of initiative and also on the 
use of radio in processes of political dispute and struggle (as 
that of the Chilean miners in the 1970s or the counterculture 
movements of the 1960s and 70s in the USA and in Europe). 
Born in Chile and having lived in Brazil from 1988 to 2018, 
he arrived in Portugal in 2019, after a 1600 km walk from 
Barcelona to Porto that gave rise to the Radionómada 
[Nomadradio] project, from which this Communal Radio-Map 
descends. There’s a poetics of absence and resistance about 
him as an errant beacon that receives sound signals and sends 
out a vibrant physical trail going against a fateful invisibility.
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projeto RÁDIONÓMADA, do qual este Rádio-Mapa Comuna 
descende. Há nele uma poética de ausência e de resistência, 
como um farol errante que recebe sinais sonoros e emite um 
rasto físico vibrante, contrariando uma invisibilidade fatídica.
Talvez faça sentido ser esta a última aula da ark porto escola ark porto escola 
dos confins e de nenhuresdos confins e de nenhures e esta a sua última crónica: 
deixar-nos com um mapa que suporta a ideia de que nos 
vão sendo criados vazios sociais, num mundo digital, que 
podemos aprender a descodificar, denunciar e preencher.  
Com o corpo e com ferramentas próprias do digital.

LIÇÃO N.º 8LIÇÃO N.º 8 LESSON #8LESSON #8

It may make sense for it to be the last class of the ark ark 
porto school at the edge of nowhereporto school at the edge of nowhere and thus this its last 
chronicle: leaving us with a map that supports the idea that 
social voids are being created in a digital world that we can 
learn how to decode, denounce and take up. With the body 
and digital tools.
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