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Esta publicação é parte integrante do projeto 
que está na sua génese - ark porto escola dos confins 
e de nenhures - desenvolvido pelo Teatro Municipal 
do Porto, em parceria com o Cultura em Expansão, 
e com co-curadoria de Joclécio Azevedo e Inês Moreira.
ark porto escola dos confins e de nenhures é desenvol-
vido no âmbito do moving borders, projeto cofinancia-
do pelo programa Europa Criativa da União Europeia 
e que envolve outras seis estruturas de produção, 
festivais e organismos públicos europeus na esfera 
das artes performativas.
Durante os dois anos de duração do projeto, foram 
concebidas física ou virtualmente, sete versões de um 
conceito artístico comum, ark, do coletivo britâni-
co, Quarantine, responsáveis pela direção artísti-
ca do moving borders, em Atenas (Grécia), Dresden 
(Alemanha), Mülheim an der Ruhr (Alemanha), Porto 
(Portugal), Estrasburgo (França), Utreque (Países 
Baixos) e Varsóvia (Polónia).
Estas arcas/arks alicerçam-se nas mesmas premissas: 
(1) examinar o termo “fronteira” e as suas mani-
festações nas nossas sociedades europeias con-
temporâneas, com especial atenção para as várias 
fronteiras que ressurgem incessantemente nos dife-
rentes contextos das nossas cidades; (2) conceber 
um espaço de participação localizado numa fronteira 
física ou metafórica de cada cidade, em colaboração 
com artistas, criativos e cidadãos, e adaptado às rea-
lidades demográficas, históricas, culturais e sociais 
locais; (3) questionar a fronteira como elemento, 
mais ou menos visível, mas inevitavelmente presen-
te no percurso diário dos cidadãos, entendo-a como 
base constitutiva para comunidades inclusivas bem-
-sucedidas, nas quais o respeito e o reconhecimen-
to mútuos só se tornam possíveis, paradoxalmente, 

This publication is an integral part of the project 
which is in its genesis - ark porto a school at the edge 
of nowhere - developed by Teatro Municipal do Porto, 
in partnership with Cultura em Expansão, and co-cu-
rated by Joclécio Azevedo and Inês Moreira.
ark porto a school at the edge of nowhere is developed 
within the scope of moving borders, a cooperation 
project co-funded by the Creative Europe Programme 
of the European Union, which involves six other pro-
duction houses, festivals, and public bodies in the 
sphere of the performing arts.
Within the two-year duration of the project, seven 
editions of one artistic concept, ark, by the British 
artist group, Quarantine, responsible for the artis-
tic direction of moving borders, were developed 
physically or virtually in Athens (Greece), Dresden 
(Germany), Mülheim an der Ruhr (Germany), Porto 
(Portugal), Strasbourg (France), Utrecht (Netherlands) 
and Warsaw (Poland).
These arks are based on the same premises: (1) ana-
lyze the term “border” and its manifestations in our 
contemporary European societies, with a special 
attention to various borders that are unceasingly 
reappearing in the different contexts of our cities; (2) 
create a space for participation located on a physi-
cal or metaphorical border of each city, in collabora-
tion with artists, creatives and citizens, and adapted 
to local demographic, historical, cultural and social 
realities; (3) reflect on the borders as an element, 
more or less visible, but inevitably present in the citi-
zens’ everyday paths, as a constitutive basis for suc-
cessful diverse communities in which mutual respect 
and recognition only become possible by draw-
ing lines – even by marking the boundaries of free 
expression.
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traçando limites, nomeadamente, os limites da liber-
dade de expressão.
A ark porto situa-se na Biblioteca Popular de Pedro 
Ivo, no centro da Praça do Marquês de Pombal, 
por sua vez, um local de cruzamento de diferentes fre-
guesias, comunidades e percursos da cidade, e inte-
gra a programação do Teatro Municipal do  
Porto para o espaço - Biblioteca do Gesto e da Palavra 
- entre os meses de maio, junho e julho de 2021.
A integração do ark porto escola dos confins e de 
nenhures neste programa, tirando partido da porosi-
dade e da transparência do espaço, reforça o diálogo 
desejado entre dois processos contínuos: a cria-
ção artística e a cidade, enquanto palimpsesto vivo 
que acumula ruas e sentidos, edifícios e memó-
rias, mas que também gera fronteiras, barreiras, 
interrupções.
Como compreender uma cidade? Como acompanhá-
-la nos seus processos contínuos de transformação? 
O que importa salvar, preservar, transmitir, enquanto 
vivenciamos e inscrevemos esses processos? Existirão 
lugares específicos para transmitir conhecimento?
A ark porto emerge dessa especulação e o projeto 
curatorial de Joclécio Azevedo e Inês Moreira - escola 
dos confins e de nenhures -, assume-se, assim, como 
uma “escola”, entendida enquanto local de transmis-
são de conhecimento.
É uma escola de cartografia, uma plataforma de aná-
lise e reflexão coletiva sobre o contexto sociocultural 
da cidade do Porto, que visa mapear as fronteiras invi-
síveis existentes na cidade, ativando cartografias, tanto 
no papel impresso, como em caminhadas, conferências 
e debates sobre as realidades que se revelam.
Esta publicação ancora-se, portanto, nestas carto-
grafias, também elas assumidas enquanto proces-
so - como testemunham as fotografias das mesas 

ark porto is located in Biblioteca Popular de Pedro 
Ivo, in the centre of Praça do Marquês de Pombal, 
an intersection of different boroughs, communi-
ties and routes of the city, and is part of the Teatro 
Municipal do Porto’s programming for the venue – 
Biblioteca do Gesto e da Palavra (Library of the Gesture 
and the Word) – taking place between May, June 
and July 2021.
The integration of ark porto in this programme, taking 
advantage of the porosity and transparency of the 
space, strengthens the desired dialogue between 
two continuous processes: artistic creation and the 
city, as a living palimpsest that accumulates streets 
and meanings, buildings and memories, but that also 
generates borders, barriers, interruptions.
How to understand a city? How to keep track of its 
continuous transformation processes? What shall 
we save, protect, transmit, while we experience 
and inscribe ourselves in these processes? Are there 
specific places to transmit knowledge?
ark porto emerges from this speculation and the cura-
torial project by Joclécio Azevedo and Inês Moreira 
- escola dos confins e de nenhures (a school at the edge 
of nowhere) - thus presents itself as a “school”, under-
stood as a place for transmission of knowledge.
It is a school of cartography, a platform for collective 
analysis and reflection on the sociocultural context 
of Porto, which aims to map the invisible borders 
that exist in the city, activating cartographies, both 
on printed paper, and in walks, lectures and debates 
about the realities that come out.
This publication is therefore anchored in these cartog-
raphies, which are also assumed as a process - as we 
can see by the photographs of the worktables includ-
ed in this publication - sharing them and inviting those 
who explore them to seek, to identify them in their 
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de trabalho incluídas na publicação - partilhando-as 
e convidando a quem as explora a procurar identificá-
-las na sua própria vivência e inscrição na cidade.
Não pretende ser um manual, muito menos um guia, 
mas um contributo para uma leitura, para uma explo-
ração (talvez, descoberta) das diferentes camadas 
que o Porto comporta.
Estes mapas que, aqui e agora, se desdobram, foram 
pensados para estar suspensos, temporariamente. 
Seriam os mesmos mapas hoje? Que conhecimento 
preservam? Que conhecimento devemos preservar?  
Se esta cidade fosse desaparecer, o que  
(nos) salvaria?

own experience and inscription in the city.
It is not intended to be a manual, much less a guide, 
but a contribution to a reading, an exploration  
(perhaps, a discovery) of the different layers that  
Porto comprises.
These maps that, here and now, can be unfold, were 
thought to be hanged, temporarily. Would they be the 
same maps today? What knowledge do they pre-
serve? What knowledge should we preserve? If this 
city were to disappear, what would save us?

Teatro Municipal do Porto 
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Escola dos Confins e de Nenhures apela 
à participação, à colaboração e ao envol-
vimento da comunidade, na intenção de 
“construir junto” uma plataforma que re-
colha questões relevantes sobre as fron-
teiras existentes em cidades europeias. O 
projeto tem uma dimensão coletiva e par-
ticipativa, tendo sido desenhado a partir 
da proposta de construção de uma “arca”, 
lançada pela companhia de teatro, Qua-
rantine, os diretores artísticos do projeto 
europeu, moving borders.

A interpretação por nós criada para a 
“arca” do Porto - designação dada a cada 
uma das plataformas locais - materializa-
-se numa escola onde são identificadas, 
problematizadas e transmitidas visões 
sobre as fronteiras invisíveis da cidade. 
Entendendo a cidade como um proces-
so contínuo de negociação de fronteiras, 
centralidades, invisibilidades e espaços 
sobrantes - os tais nenhures que desco-
nhecemos ou ignoramos -, a Escola dos 
Confins e de Nenhures assume e estuda 
as assimetrias, desigualdades e interrup-
ções tornadas invisíveis dentro do tecido 
urbano.

Ao pensar um espaço de encontro que 
fosse uma escola e que permitisse discu-
tir questões ligadas à ideia de fronteira, 
pareceu-nos evidente que as práticas car-
tográficas deveriam estar presentes. Não 
apenas porque os mapas representam es-
truturas de poder e definem fronteiras, 
mas também porque seria uma oportuni-
dade para colocar em diálogo diferentes 
leituras críticas do espaço, materializando 
questões relativas às “fronteiras que (se) 
movem”.

Mais do que reforçar visões hegemóni-
cas do território, procura-se pensar a car-
tografia como ferramenta de trabalho, de 
comunicação e de ativação da participa-
ção, abraçando várias facetas do que pode 
ser uma cartografia, incluindo dimensões 
históricas, éticas, sociais e artísticas.

A Escola aborda os confins e os ne-
nhures num programa que engloba três 
vertentes: um espaço físico onde são ex-
postas novas cartografias criadas pelos 
participantes convidados a revelar as 
suas fronteiras invisíveis, um plano de 
atividades diárias sob a forma de aulas em 

A School at the Edge of Nowhere calls on 
the community to participate, collaborate 
and get involved in order to “jointly build” 
a platform that will gather relevant issues 
on the existing borders in European cities. 
This project has a collective and participa-
tory side to it, and it was designed based 
on the suggestion of building an “ark” that 
was put forward by the theatre company 
Quarantine, which is the artistic director 
of the European project moving borders.

The interpretation we came up with 
for Porto’s “ark”—the name given to each 
local platform—materialises in a school 
where one identifies, questions and con-
veys views on the city’s invisible borders. 
Seeing the city as an ongoing process of 
negotiating borders, centralities, invisi-
bilities and leftover spaces—the nowhere 
of which we are unaware or ignore— the 
School at the Edge of Nowhere recognis-
es and analysis asymmetries, inequalities 
and interruptions made invisible within 
the urban fabric.

When we imagined a meeting place 
that would be a school and that would 
allow us to discuss issues related to the 
notion of border, it seemed clear to us 
that cartographic practices ought to be 
present. Not only because maps represent 
power structures and define borders, but 
also because it would be a chance to estab-
lish a dialogue between different critical 
readings of the space, thus embodying 
issues concerning the “moving borders”.

More than strengthening dominant 
perspectives of the territory, the goal is 
to consider cartography as a work tool 
that can also be used to communicate and 
activate participation, embracing its sev-
eral dimensions, including the historical, 
ethical, social and artistic ones.

The School addresses the edge and 
the nowhere in a programme that com-
prises three aspects: a physical space 
to display new cartographies created 
by the participants, who are invited to 
reveal their invisible borders; a daily 
activity schedule in the form of classes 
in which authors and community share 
specific knowledge and stories that are 
represented in each map; and finally a 
printed publication gathering the mapped 

que os autores e a comunidade partilham 
conhecimentos específicos e histórias re-
presentados em cada mapa e, por fim, uma 
publicação impressa que reúne os resul-
tados mapeados e o processo de criação 
de cada mapa, justapondo o ecletismo de 
problemáticas, linguagens e estratégias 
destas cartografias críticas.

A vontade de criar uma escola surgiu 
como referência a um lugar de problema-
tização das relações sociais, sublinhando o 
seu papel e potencial de introduzir novas 
formas de olhar para a realidade. Esta 
escola permite a convivência de diferentes 
culturas que habitam o espaço urbano, 
interrogando práticas espaciais e a cons-
trução da memória coletiva: uma infraes-
trutura provisória, um ponto de partida 
para ativar a pesquisa, para o desenvol-
vimento de práticas colaborativas e de 
modos de transmissão de conhecimento.

Se pensarmos que o acesso ao conheci-
mento, à pesquisa, à ciência e à tecnologia 
também pode ser entendido como frontei-
ras simbólicas, como podemos promover 
e destacar a importância do ensino e da 
aprendizagem como ferramentas de in-
clusão social, de autoaperfeiçoamento, de 
integração cultural e económica? Como 
podemos permitir que novas narrativas 
penetrem na esfera pública? Longe de ser 
estático, o conhecimento é continuamente 
produzido e reconfigurado e, da mesma 
forma, os espaços que atravessamos e que 
habitamos são constituídos através do uso, 
de permissões, interdições e regras. As-
sim, a Escola dos Confins e de Nenhures 
acolhe uma pluralidade de atividades que 
dão visibilidade a formas de organização 
do espaço, proporcionando oportunidades 
para diferentes participantes partilharem 
a forma como interagem com as fronteiras 
nas suas vidas e no seu quotidiano.

Participa na escola um conjunto de 
artistas e coletivos com conhecimento de 
terreno sobre realidades invisíveis, meno-
res ou contextuais - conforme o ponto de 
vista de onde as olhemos. Através de co-
laborações com associações locais, grupos 
informais, investigadores e artistas, ela-
boraram cartografias que no seu conjunto 
constituem uma plataforma para a leitura 
de situações e contextos específicos, para 

results and the creation process of each 
map, juxtaposing the eclecticism of issues, 
languages and strategies of these critical 
cartographies.

The will to create a school has to do 
with it being a place where social relations 
are questioned, emphasising the role it 
plays in and the potential it has to intro-
duce new ways of looking at reality. This 
school enables different cultures inhabit-
ing the urban space to coexist, question-
ing space practices and the development 
of collective memory: a starting point to 
activate research, a provisional infrastruc-
ture to develop collaborative practices and 
ways to convey knowledge.

When one considers that access to 
knowledge, research, science and tech-
nology can also be seen as a symbolic 
border, how is one to foster and stress 
the importance of teaching and learning 
as tools for social inclusion, self-improve-
ment and cultural and economic integra-
tion? How is one to enable new narratives 
to penetrate the public sphere? Far from 
being static, knowledge is continuously 
being produced and reshaped, and in the 
same way the spaces we cross and inhabit 
are created through usage, permissions, 
prohibitions and rules. The School at the 
Edge of Nowhere thus hosts a variety of 
activities that render ways of organising 
space visible, providing several partici-
pants with the opportunity to share the 
way in which they interact with borders 
in their lives and daily routines.

A series of artists and collectives take 
part in this school. They have field knowl-
edge on invisible, minor or contextual real-
ities—according to the point of view from 
which we look at them. By collaborating 
with local associations, informal groups, 
researchers and artists, they drew up car-
tographies that as a whole form a platform 
to read specific situations and contexts, to 
discuss issues in need of public attention, 
and also to share different mapping prac-
tices that mirror their objects.

Geographer Jorge Ricardo Pinto, in 
the new essay he publishes in this booklet, 
wonders whether this exercise is a radical 
cartography or a cartography made by 
radicals. We are certain that there is no 
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cias que olha atentamente elementos, nos 
quais grupos e indivíduos se reposicio-
nam, entre a nova intimidade e o receio 
pandémico.

No domínio do invisível, o artista chi-
leno-brasileiro Rodrigo Paglieri assume 
a posição de caçador de ondas sonoras 
das rádios comunitárias. Percorrendo a 
cidade, questiona o lugar do comum e o 
acesso das comunidades às antenas de 
emissão analógica. O Rádio-Mapa Comuna: 
O Caçador de Ondas é um mapa sonoro 
que revela o domínio do comercial sobre 
o comunitário, convidando a ouvir além 
do oficial.

Os vestígios do passado colonial do re-
cinto do Palácio de Cristal do Porto, onde 
se realizou em 1934 a Primeira Exposição 
Colonial Portuguesa, são percorridos, ma-
peados e questionados pelo coletivo In-
terStruct, composto por pesquisadores de 
diversas nacionalidades e proveniências, 
que revisitam e reescrevem as narrativas 
coloniais no seu exercício Mapeando Ca-
minhos Descoloniais.

Dois mapas revelam corpos coletivos 
que crescem e se afirmam na produção do 
simbólico, na dinâmica cultural e mesmo 
na vida religiosa da cidade do Porto.

O levantamento encomendado às 
artistas visuais de origem iraniana Re-
becca e Yasmine Moradalizadeh, Mapa 
Sahari-Rozeh-Iftar: Comunidade Islâmica do 
Porto, revela lugares simbólicos do islão 
no Porto, como mesquitas e locais comer-
ciais, convida à visita e revela práticas do 
Ramadão na primavera de 2021.

A crl - Central Elétrica apresenta o 
mapa Questionamentos Brasileiros, uma 
extensão de Travessia, o seu mais recente 
projeto que parte de um levantamento por 
entrevista a artistas e performers brasi-
leiros que vêm influenciando e transfor-
mando a cena artística do Porto e das suas 
histórias pessoais de migração, de criação 
e de redefinição de identidade.

Por fim, atravessando a fronteira do 
corpo biológico, a artista Inês Tartaruga 
Água aborda a realidade invisível ainda 
que material da cidade no mapa de Toxi-
Cidade: Hiperplanos cartográficos do ar e 
do corpo, relacionando micropartículas do 
ambiente urbano, dos ecossistemas e dos 

a discussão de problemáticas que carecem 
de atenção pública e também para a parti-
lha de diferentes práticas de mapeamento 
que espelham os seus objetos.

O geógrafo Jorge Ricardo Pinto, no 
novo ensaio que publica nesta publica-
ção, questiona se estas cartografias são 
radicais ou realizadas por radicais. Esta-
mos certos de que não há convergência 
ou coerência entre tão diversos mapea-
mentos, mas a radicalidade poderá estar 
na coexistência de tais fronteiras, agora 
tornadas visíveis. Considerando questões 
de visibilidade, subjetividade e operacio-
nalidade, os participantes respondem a 
uma série de perguntas: Como se torna 
visível essa fronteira invisível? Quem/o 
que é mapeado e quem mapeia? O que se 
aprende no processo de mapeamento? 
A quem serve este novo mapa e quem 
interpela?

Começando pela realidade física, o 
projeto artístico, de origem teatral, Vi-
sões Úteis partilha a sua experiência na 
zona oriental do Porto, área empobrecida 
e negligenciada, revelando interrupções 
do espaço público, barricadas, becos sem 
saída e outras disjunções que balizam a 
vida quotidiana. O Mapa de interrupções na 
freguesia de Campanhã expõe um “recinto” 
de complexo acesso, sublinhando-o como 
área de exclusão e cujas placas giratórias, 
mais do que psicogeográficas, são disrup-
tivas da vida urbana.

O coletivo Pedra no Rim identifica 
despojos, objetos perdidos e pequenas 
mortes que ocorrem nos passeios, ruas e 
canteiros de outra zona oriental, o Bonfim. 
A sua cartografia e Mapa de Despojos exibe 
a realidade sórdida e anti-higiénica que a 
cidade não vê nem questiona, com a qual 
convive até que a vemos: que multidão de 
pequenos horrores nos suja e assombra?

As esferas de proximidade e distân-
cia entre corpos e as suas negociações 
no espaço público da Praça do Marquês 
de Pombal, onde se localiza a Escola dos 
Confins e de Nenhures, são abordadas 
pelo grupo curbes_esap (Escola Superior 
Artística do Porto). O mapa Esferas Rela-
cionais em Lugares Públicos é criado por 
este coletivo de mulheres pesquisadoras 
de diversas nacionalidades e proveniên-

convergence or coherence between such 
diverse mappings, but what may be rad-
ical is the coexistence of such borders, 
which are now rendered visible. Taking 
into account visibility, subjectivity and 
operability issues, the participants answer 
a series of questions: How does one render 
that invisible border visible? Who/what is 
being mapped and who is mapping? What 
does one learn in the mapping process? 
Whom does this new map serve and whom 
does it question?

Starting with physical reality, the com-
pany Visões Úteis shares its experience in 
the eastern part of Porto, an impoverished 
and neglected area, exposing interrup-
tions of the public space, barricades, blind 
alleys and other disjunctions that frame 
everyday life. The Map of Interruptions in 
the Borough of Campanhã reveals an “en-
closure” with an intricate access, pointing 
it out as an exclusion area whose hubs, 
more than psychogeographic, disrupt 
urban life.

Young collective Pedra no Rim looks 
at spoils, lost objects and little deaths that 
take place in the sidewalks, streets and 
flowerbeds of another eastern borough, 
Bonfim. Their cartography and Map of 
Spoils shows the filthy, anti-hygienic real-
ity the city does not see or question, and 
with which it lives until we see it: Which 
multitude of small horrors soils and as-
tonishes us?

The curbes_esap (Porto Higher School 
of Arts) addresses the proximity and dis-
tance spheres between bodies and their 
negotiation in the public space of the 
Marquês Square, where the School at 
the Edge of Nowhere is located. The map 
Interpersonal Spheres in Public Places is a 
creation of this collective that brings to-
gether female researchers of different na-
tionalities and backgrounds, and it closely 
looks at elements where groups and in-
dividuals reposition themselves between 
a new intimacy and the pandemic fear.

When it comes to the invisible, Chile-
an-Brazilian artist Rodrigo Paglieri takes 
on the role of wave hunter in search of 
community radios. Wandering the city, he 
questions the place of the common and the 
access to analogue broadcast antennas 

by the communities. The Communal Ra-
dio-Map: The Wave Hunter is a sound map 
that reveals the dominance of commercial 
over communal, inviting us to listen be-
yond what’s official.

The InterStruct Collective covers, 
maps and questions the traces of the co-
lonial past of the grounds of Palácio de 
Cristal (Porto), where the First Portuguese 
Colonial Exhibition took place, in 1934. It 
comprises researchers of different na-
tionalities and backgrounds who revisit 
and rewrite colonial narratives in their 
exercise, Mapping Decolonial Paths.

Two maps reveal collective bodies 
growing and asserting themselves when 
it comes to the production of the sym-
bolic, the cultural dynamic and even the 
religious life of the city of Porto.

The survey commissioned to visual 
artists of Iranian origin Rebecca and Yas-
mine Moradalizadeh, Sahari-Rozeh-Iftar 
Map: Islamic Community of Porto, reveals 
Islamic symbolic places in Porto, such as 
mosques and commercial sites, calls for 
a visit and records Ramadan-associated 
practices in the spring of 2021.

crl – Central Elétrica presents the 
map Brazilian Questionings, an extension 
of Travessia [Crossing], in the scope of 
which interviews were carried out to Bra-
zilian artists and performers who have 
been influencing and changing Porto’s art 
scene based on personal stories of migra-
tion, creation and identity redefinition.

Finally, crossing the border of the bi-
ological body, artist Inês Tartaruga Água 
addresses the invisible, yet material real-
ity of the city in a ToxiCity: Cartographic 
Hyperplanes of the Air and the Body map, 
relating micro-particles from the urban 
milieu, from ecosystems and from human 
bodies, which penetrate one another and 
erase the borders that separate us.

All the maps will be presented by their 
creators in a programme of daily activities 
that will be monitored in the field and re-
ported by researcher Gisela Leal.

Initially conceived as a collaborative 
project, the entire work process concern-
ing the research and creation of maps and 
the building of the School at the Edge of 
Nowhere had to be adjusted according to 
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Biblioteca Popular do Marquês, pequeno 
pavilhão modernista que tem sido um de-
safio à participação pública e se tornou 
num local de contestação popular que 
foi recentemente reaberto como satélite 
cultural do município.

A nossa maquete conta esta história 
de ocupações, despejos e hastas públicas, 
tocando mais uma fronteira invisível, a do 
edifício que ocupamos. Nele criámos um 
recreio onde, entre aulas e a visita aos 
mapeamentos expostos, se pode ouvir, 
aprender e jogar pingue-pongue nas me-
sas recombináveis cujas fronteiras são 
desenhadas entre as regras do jogo e a 
vontade da sua apropriação.

Sem a pandemia de covid-19, a Escola 
seria maior, mais ampla e mais solta. Ano 
e meio após o início da pandemia, aqui 
está, um pouco mais contida, mas desejan-
do debater estas realidades cada vez mais 
visíveis pelos Zooms e pelas bolhas das 
relações funcionais que nos levam a focar 
apenas nas nossas próprias realidades.

corpos humanos, que se interpenetram e 
apagam as fronteiras que nos separam.

Todos os mapas serão apresentados 
pelos seus criadores num programa de 
atividades diárias que será acompanhado 
no terreno e relatado pela investigadora 
Gisela Leal.

Concebido inicialmente como projeto 
colaborativo, todo o processo de traba-
lho de pesquisa e criação dos mapas e de 
construção da Escola dos Confins e de 
Nenhures teve de ser adaptado em função 
das limitações provocadas pela situação 
pandémica. A pandemia surgiu como mais 
uma fronteira invisível a desafiar os limi-
tes da visibilidade, da colaboração e da 
relação entre participantes. Uma parte 
significativa do trabalho de campo sobre 
a cidade teve de ser reduzida a uma escala 
doméstica, tendo como suporte as nossas 
mesas de trabalho e o ambiente das reu-
niões via plataformas digitais.

Durante o processo, reparámos que, 
vistas de cima, as nossas mesas de traba-
lho faziam lembrar topografias, revelando 
numa escala reduzida os nossos materiais, 
referências e imagens. Decidimos fotogra-
far todas as mesas num dado momento 
do processo, dando origem a um mosaico 
de cartografias processuais, uma espécie 
de “negativo” dos mapas a serem criados. 
Utilizadas na divulgação dos projetos, as 
imagens constituem uma segunda camada 
desta recém-criada coleção de cartogra-
fias, revelando detalhes de conceção e 
construção, experiências visuais e dife-
rentes formas de organização de ideias e 
de planeamento gráfico. Sobretudo, ofe-
recem uma bibliografia atual e coletiva - 
ainda que não manuseável - que permite 
situar o pensamento sobre cada uma das 
fronteiras, ampliando as aprendizagens 
da Escola.

O mote inicial dos Quarantine para 
“construir junto” uma arca que reúna 
objetos, factos e interpretações sobre as 
fronteiras em movimento, ou as que nos 
(co)movem, fez-nos sempre considerar 
um programa presencial, aberto à apro-
priação e envolvendo uma certa impre-
visibilidade.

Esta escola situa-se num jardim públi-
co, na Biblioteca Popular Pedro Ivo, vulgo 

the constraints caused by the pandemic 
situation. The pandemic emerged as yet 
another invisible border challenging the 
limits of visibility, as well as the collabo-
ration and relation between participants. 
A significant amount of fieldwork about 
the city had to be reduced to a domestic 
scale with the support of our worktables 
and the ambience of meetings via digital 
platforms.

During the process, we realised that, 
seen from above, our worktables resem-
bled topographies, showing our materials, 
references and images on a small scale. 
We decided to photograph every table at 
some point of the process, giving rise to 
a mosaic of procedural cartographies, a 
kind of “negative” of the maps that were to 
be created. Used to promote the projects, 
those images form a second layer of this 
newly-created set of cartographies, re-
vealing inception and construction details, 
visual experiments and different ways of 
organising ideas and graphic planning. 
Most of all, they deliver a current and 
collective bibliography (even if one can’t 
handle it) that enables one to situate the 
thinking about each of the borders, thus 
expanding the School’s learnings.

The original Quarantine motto to 
“jointly build” an ark gathering objects, 
facts and interpretations on moving bor-
ders had always forced us to consider an 
on-site programme, open to appropriation 
and involving some unpredictability.

This school of ours is located in a pub-
lic garden, at the former Marquês Popular 
Library, a small modernist pavilion that 
has been a challenge to public engage-
ment, has turned into a place of popular 
protest, and has recently reopened as a 
cultural satellite of the municipality.

Our mock-up tells this story of occu-
pation, eviction and public auction, touch-
ing yet another invisible border, that of 
the building we’re occupying. We built a 
playground in it, where one can, between 
classes and a visit to the mappings in dis-
play, listen to, learn and play ping-pong in 
reconfigurable tables whose borders are 
a compromise between the rules of the 
game and the desire to appropriate them.
Without the covid-19 pandemic, the 

School would be bigger, broader and 
looser. A year and a half after the start of 
the pandemic, here it is, somewhat more 
restrained, but wishing to discuss these 
realities that are increasingly rendered in-
visible by Zoom meetings and the like and 
by the bubbles of functional relations that 
lead us to focus only on our own realities.
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joclécio azevedo Brazil, 1969. Vive no 
Porto desde 1990. A sua prática artística 
desenvolve-se em torno de áreas como 
coreografia, curadoria, performance e 
pedagogia, procurando experimentar di-
ferentes princípios de colaboração. O seu 
trabalho tenta articular os diferentes pa-
péis que a escrita pode assumir na prática 
artística, seja como gesto performativo, 
como modo de apropriação da realida-
de, como matéria visual ou instrumento 
de ativação e de registo da performance. 
Foi diretor artístico do Núcleo de Experi-
mentação Coreográfica entre 2006 e 2011. 
É membro da direção plenária da gda 
(Cooperativa de Gestão dos Direitos dos 
Artistas), desde 2008 e do Conselho de 
Curadores da Fundação gda desde 2010. 
Artista residente da Circular Associação 
Cultural a partir de 2012 e coordenador 
do programa educativo da associação a 
partir de 2018. Organiza seminários e 
participa regularmente como formador 
em diversos programas e instituições 
como o faicc – Formação avançada em 
interpretação e criação coreográfica, da 
Companhia Instável, a Oficina zero ou o 
Balleteatro Escola Profissional. Em 2016 
trabalhou como assistente convidado no 
Curso de Especialização em Performance 
na fbaup. Colabora, desde 2016, com o 
grupo Sintoma – Performance, Investi-
gação e Experimentação, orientado por 
Rita Castro Neves e desenvolvido pelo 
i2ads Instituto de Investigação em Arte, 
Design e Sociedade da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. Frequen-
ta atualmente o doutoramento em Arte 
Contemporânea do Colégio das Artes, 
Universidade de Coimbra.

joclécio azevedo Brazil, 1969. Lives and 
works in Porto since 1990. His artistic 
practice revolves around areas such as 
choreography, curatorship, performance 
and pedagogy, seeking to experiment with 
different principles of collaboration. His 
work tries to articulate the different roles 
that writing can assume in artistic prac-
tice, be it a performing gesture, a way of 
appropriating reality, a visual material 
or an instrument for activating and re-
cording performances. Between 2006 
and 2011, Joclécio was artistic director 
of Núcleo de Experimentação Coreográfi-
ca. In 2008, he joined the Plenary Board 
of gda – Portuguese Performer’s Rights 
Management Association, and in 2010 the 
Board of Curators of Fundação gda. He is 
artist-in-residence at Circular - Cultural 
Association since 2012 and became coor-
dinator of its educational programme in 
2018. Joclécio also organizes conferences 
and teaches in different programmes and 
institutions like faicc - Advanced Train-
ing in Interpretation and Choreographic 
Creation (Instável - Centro Coreográfico), 
Oficina zero and Balleteatro - Professional 
School. In 2016, he collaborated as guest 
assistant in the Specialization Course 
in Performance at Faculty of Fine Arts, 
University of Porto (fbaup). Since 2016, 
he has been collaborating with Sintoma - 
Performance, Research and Experimenta-
tion, a project coordinated by Rita Castro 
Neves and developed by i2ads -Institute 
of Research in Art, Design and Society of 
the fbaup. He is currently pursuing a PhD 
in Contemporary Art at School of Arts, 
University of Coimbra.

inês moreira é curadora, editora e investi-
gadora em Pós-Doutoramento (iha-fcsh/
nova). Os seus projectos experimentam 
modos de investigação e criação na in-
tersecção da Arquitectura, Arte, Tecno-
ciências e Humanidades, posicionando-
-se no espectro das novíssimas Práticas 
Avançadas. Desde 2001 tem comissariado 
exposições, bienais, eventos culturais e 
criado cenografias em diversos locais na 
Europa. Membro fundador do European 
Forum for Advanced Practices. Profes-
sora convidada da fbaup, onde leciona 
Cultura Contemporânea e Estudos Cura-
toriais. Coordena a nova Pós-Graduação 
em Curadoria, Cultura Urbana e Práticas 
Espaciais da Escola Superior Artística 
do Porto. Doutora em Curatorial Know-
ledge (Goldsmiths College, University of 
London, 2014); Mestre em Arquitectura 
e Cultura Urbana (upc/cccb, Barcelona, 
2003); Arquitecta (fbaup, Porto, 2001).

inês moreira is a curator, editor and 
postdoctoral researcher at the Institute 
of Art History, Faculty of Social and Hu-
man Sciences, Nova University of Lisbon. 
Her projects try out research and crea-
tion methods that intersect architecture, 
art, techno science and humanities, po-
sitioning themselves in the spectrum of 
the brand new advanced practices. She 
has commissioned exhibitions, biennials 
and cultural events and created sceneries 
around Europe since 2001. She is a found-
ing member of the European Forum for 
Advanced Practices and a visiting profes-
sor at the Faculty of Fine Arts of the Uni-
versity of Porto, where she teaches con-
temporary culture and curatorial studies. 
She coordinates the new Post-Graduate 
Degree in Curatorship, Urban Culture and 
Spatial Practices at esap – Porto Higher 
School of Arts. She has a doctorate in cu-
ratorial knowledge (Goldsmiths College, 
University of London, 2014), a master’s 
degree in architecture and urban culture 
(Polytechnic University of Catalonia/Cen-
tre for Contemporary Culture of Barce-
lona, 2003) and a degree in architecture 
(Faculty of Architecture of the University 
of Porto, 2001).
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Quando, em 1931, Harry Beck, um enge-
nheiro-desenhador inglês, apresentou à 
estrutura dirigente dos transportes lon-
drinos um novo mapa para o Metro de 
Londres, a proposta foi recusada por ser 
demasiado radical.

Beck, que se havia inspirado nos dia-
gramas de circuitos elétricos que dese-
nhava no quotidiano profissional, quebrou 
regras de proporcionalidade e escala, in-
troduziu figuras estilizadas (como a do Rio 
Tamisa) e alterou a localização das esta-
ções consoante as conveniências estéticas 
ou de leitura do mapa. A sua proposta 
ignorava propositadamente a geografia 
de Londres e não continha elementos to-
pográficos, nem era rigorosa nas distân-
cias concretas. Apesar de uma primeira 
recusa, Beck persistiu e, no ano seguinte, 
conseguiu convencer os responsáveis a 
fazer uma experiência junto dos utiliza-
dores (figura 1). O efeito revolucionou, à 
escala global, os mapas feitos a pensar nos 
sistemas de transportes. O que era radical 
tornou-se na norma. (Hadlaw, 2003)

Figura 1 - O mapa de Harry Beck para o  

Metro de Londres, distribuído a partir de 1933.

© TfL from the London  

Transport Museum collection

When English engineer-draughtsman 
Harry Beck presented a new map for the 
London Underground to the governance 
structure of London’s transports in 1931, 
the proposal was rejected for being too 
radical.

Beck, who had been inspired by the 
circuit diagrams he used to draw in his 
everyday professional life, broke the rules 
of proportion and scale, introduced styl-
ised images (like the one of the Thames 
River) and changed the location of the 
stations according to aesthetical demands 
or map-reading needs. His proposal inten-
tionally disregarded the geography of Lon-
don and did not include any topographic 
elements, nor was it rigorous when it 
came to actual distances. In spite of a first 
refusal, Beck persisted and the following 
year managed to convince those in charge 
to carry out an experiment among users 
(fig.1). The impact revolutionised maps 
designed for transportation systems on 
a global scale. What was radical became 
the norm. (Hadlaw, 2003)

Figure 1 - Harry Beck’s map for  

the London Underground, distributed as of 1933.

© TfL from the London  

Transport Museum collection

Embora o seu nome figurasse no mapa, 
Beck é uma figura pouco conhecida na lon-
ga história da cartografia. Longa, porque a 
representação da abóbada celeste, espécie 
de mapa das estrelas, elaborada há mais 
de 15 mil anos, nas grutas de Lascaux, 
permite equiparar a produção de mapas 
a outras formas de comunicação, como 
a linguagem e a escrita, ou de expressão 
artística, como a pintura ou a escultura, no 
que à longevidade diz respeito. A palavra 
cartografia, todavia, é muito mais recente, 
sendo a sua criação atribuída a um his-
toriador português, Manuel Francisco de 
Barros e Sousa, Visconde de Santarém, 
quando, em 1839, numa carta dirigida a 
um colega brasileiro, a terá usado pela 
primeira vez, despoletando a posterior 
contaminação para as restantes línguas 
europeias. No entanto, o Visconde de San-
tarém usava o vocábulo com um sentido 
mais restrito que o atual, remetendo-o 
apenas para o estudo dos mapas antigos. 
Hoje, a palavra cartografia abrange um 
amplo espetro, incluindo o estudo e aná-
lise, mas também a produção de todo o 
tipo de cartogramas e mapas.

A definição de mapa e os elementos 
que este deve conter não são uniformes ao 
longo do tempo, permitindo a criação de 
dúvidas em torno do que é concretamente 
um mapa ou a sua diferença em relação a 
uma fotografia aérea ou a um diagrama 
espacial, por exemplo. Um dos elementos 
que é comum a todos os mapas é a sua 
mapicidade. Este termo é definido por 
Denil (2011) como a qualidade abstrata 
que permite ao observador reconhecer um 
objeto como um mapa, respondendo a um 
propósito e disponível para ser utilizado 
numa leitura espacial, a partir de uma 
linguagem simbólica que é compreendida 
por uma comunidade, mesmo que origine 
interpretações diferentes (ou até muito 
distantes) entre o emissor e o recetor.

Segundo Monmonier (2018), todos 
os mapas têm 3 elementos principais: 
a escala, a projeção e a simbolização. A 
escala, que pode ser representada de for-
ma numérica ou gráfica, é a razão entre a 
distância no mapa e a sua correspondente 
na superfície terrestre. Como é necessário 
encaixar a superfície curva do planeta 

Although his name appeared on the map, 
Beck is a little-known figure in the long 
history of cartography. Long, given that 
the depiction of the vault of heaven, a 
sort of star chart, drawn up over 15.000 
years ago in the Lascaux Caves, enables 
us to liken map production to other forms 
of communication, such as language 
and writing, or artistic expression, like 
painting and sculpture, as far as longev-
ity is concerned. The word cartography, 
however, is far more recent. Portuguese 
historian Manuel Francisco de Barros e 
Sousa, Viscount of Santarém, is credit-
ed to have coined the term in 1839, when 
he allegedly used it for the first time in 
a letter addressed to a Brazilian fellow, 
subsequently contaminating the other 
European languages. Nevertheless, the 
Viscount of Santarém used the word in 
a narrower sense than the current one, 
referring only to the study of ancient 
maps. Nowadays, the word cartography 
encompasses a wide range of meanings, 
including the study and analysis, but also 
the production of all kinds of cartograms 
and maps.

The definition of map and the elements 
it must include are not the same over time, 
making way for the emergence of doubts 
concerning what exactly is a map or what 
is the difference to an aerial photograph 
or a space diagram, for instance. One of 
the elements common to every map is 
their mapicity. Denil (2011) defines it as 
an abstract quality that enables the ob-
server to recognise an object as being a 
map, fulfilling a purpose and being ready 
to be used to read a space, based on a 
symbolic language that is understood by a 
community, even if it gives rise to different 
(or even very distant) understandings by 
the map maker and by the map user.

According to Monmonier (2018), every 
map has three basic attributes: scale, pro-
jection and symbolisation. Scale can be 
represented as a number or a graph. It 
is the ratio between the distance on the 
map and the correspondent distance on 
the Earth’s surface. Since you need to fit 
the curved surface of the planet into a 
flat map, you can’t help but stretch or 
compress part of the representation, and 



2928

num mapa plano é incontornável esticar 
ou comprimir parte da representação, 
pelo que a escala num mapa nunca é 
constante. No mesmo sentido, a projeção 
cartográfica, que transforma um objeto 
tridimensional numa representação bi-
dimensional, é, segundo Gaspar (2004), 
o arranjo sistemático, sobre o plano, da 
rede geográfica de meridianos e paralelos 
da esfera ou elipsoide de referência. Como 
todas as projeções envolvem a distorção 
da realidade através de deformações (de 
ângulos, de área, de distâncias ou de di-
reções), há uma multiplicidade de opções 
de representação que, em regra, são uti-
lizadas consoante os interesses do autor 
do mapa. A simbolização está relaciona-
da com os códigos gráficos (pictóricos, 
geométricos ou verbais) utilizados para 
representar elementos geográficos ou 
fenómenos espaciais.

Apesar de muitas vezes se mascara-
rem ou aparentarem objetividade, todos 
os mapas transportam uma boa dose de 
subjetividade, produzindo ou importando, 
não raras vezes, preconceitos políticos, 
culturais e até científicos, motivados pelo 
poder de persuasão e comunicação que a 
cartografia possui. Por isso, os mapas são 
sobretudo construções sociais, mediadas 
por quem os produz, que neles deixa sem-
pre uma dimensão estética, técnica e de 
parcialidade, e por quem os interpreta. 
A sua utilização, por exemplo, no planea-
mento e gestão de riscos naturais, pode 
servir para convencer de uma ideia ou 
de um investimento um painel de gover-
nantes, investidores ou eleitores, mais ou 
menos preparados para jogos de escalas, 
legendas adulteradas ou representações 
apressadas. Na interpretação de fenó-
menos sociais, o mapa pode servir para 
justificar posições políticas ou propaganda 
ideológica, a que diferentes regimes re-
correm com frequência. Neste sentido, os 
mapas constituíram, em muitas ocasiões, 
um instrumento para uma agenda cultural 
e social, favorecendo quem detém o poder 
nos mais diversos quadrantes. Até porque 
a sua leitura tem pontos de contacto com 
qualquer objeto literário ou jornalístico, 
dependendo de um vocabulário que é 
partilhado pelo autor e pelo leitor, mas 

so the scale on a map is never constant. 
In this regard, cartographic projection 
turns a three-dimensional object into a 
two-dimensional representation—accord-
ing to Gaspar (2004), it is the systematic 
arrangement on a plane of the geographic 
network of the meridians and parallels of 
the reference sphere or ellipsoid. Given 
that every projection involves distorting 
reality through deformations (of angles, 
area, distances or directions), there are 
multiple representation options that as a 
rule are employed according to the inter-
ests of the map maker. Symbolisation has 
to do with the (pictorial, geometrical or 
verbal) graphic codes used to represent 
geographic elements or space phenomena.

In spite of often disguising themselves 
or coming over as objective, all maps car-
ry a good amount of subjectivity, not sel-
dom generating or importing political, 
cultural and even scientific prejudices, 
motivated by the power of persuasion and 
communication cartography holds. That is 
why maps are above all social constructs, 
mediated by the ones who make them—
who always leave an aesthetical, technical 
and biased imprint—and by those who 
interpret them. Their application in the 
planning and management of natural haz-
ards, for instance, can be used to instil an 
idea on a panel of statesmen, investors 
or voters more or less prepared for play-
ing with scales and dealing with altered 
captions or rushed representations, or to 
persuade them to make an investment. 
As far as interpreting social phenomena 
goes, a map can be used to justify political 
views or ideological propaganda, to which 
several regimes often resort. In this re-
spect, maps have been a tool for a cultural 
and social agenda in many occasions, fa-
vouring those in power in all walks of life. 
Not least because their reading is similar 
to that of any literary or journalistic ar-
ticle, relying on a vocabulary shared by 
the author and the reader, but also on the 
way in which information is structured, 
although maps resort to geometric and/
or abstract symbols that in general, and 
contrary to verbal language, are not used 
daily by those who consult them. (Mon-
monier, 2018)

também da forma como a informação é 
estruturada, sendo que, no entanto, os 
mapas recorrem a símbolos geométricos 
e/ou abstratos que, de uma forma geral, e 
ao contrário da linguagem verbal, não são 
usados diariamente por quem os consulta. 
(Monmonier, 2018)

Figura 2 - O mapa de Bedolina, da Idade do Bronze. 

© CC BY-SA 3.0

De uma forma geral, a evolução da car-
tografia acompanhou os avanços tecno-
lógicos assim como foi ganhando novas 
formas e conteúdos consoante as neces-
sidades, embora sem grandes ruturas 
conceptuais. Desde os seus primórdios, 
o Homem elaborava complexas represen-
tações do espaço, como o demonstra o 
intrincado mapa de Bedolina (na região da 
Lombardia italiana), da Idade do Bronze, 
cujo esquema de leitura é surpreenden-
temente semelhante a um mapa topo-
gráfico contemporâneo e onde se podem 
encontrar aldeias, caminhos e parcelas 
cultivadas (figura 2). No final da Idade 
Média, inventaram-se, por exemplo, os 
portulanos, cartas náuticas que tinham a 
função de fornecer as distâncias aproxi-
madas entre vários pontos costeiros e que 
foram instrumentos fundamentais para a 
posterior expansão marítima europeia. Já 
a partir do final do século XVII, multipli-
caram-se os mapas temáticos, que, em re-
gra, apresentam apenas uma categoria de 
informação e que exploram as estruturas 
espaciais, ao invés da mera localização de 
fenómenos geográficos. Dentro da infini-
dade de temas (geológicos, de uso do solo, 
demográficos, de rotas comerciais, …), 
os revolucionários mapas da pobreza de 
Londres, elaborados por Charles Booth e 
a sua equipa, nas duas últimas décadas do 
século XIX, são exemplos fascinantes da 
elaboração de uma cartografia das frontei-
ras invisíveis (figura 3). Acompanhando as 
preocupações com a saúde física e moral 
da população à medida que as cidades 
cresciam desmesuradamente e aumenta-
vam as estatísticas sociais, Booth mapeou, 

Figure 2 - The Bedolina Map from the Bronze Age. 

© CC BY-SA 3.0

In general, the development of cartogra-
phy kept up with technological advances 
and acquired new forms and contents as 
needed, albeit without any major con-
ceptual rupture. Mankind has produced 
complex representations of space since 
the beginning of time, as the intricate map 
of Bedolina (Italian Lombardy) from the 
Bronze Age shows. Its layout is surpris-
ingly similar to a contemporary topo-
graphic map, and in it one comes across 
villages, pathways and cultivated plots 
(fig. 2). At the end of the Middle Ages, 
for instance, we invented the portolans, 
sailing charts that provided approximate 
distances between several coastal spots 
and were key tools in the subsequent 
European maritime expansion. As of 
the end of the 17th century, in the other 
hand, theme maps multiplied, typically 
presenting only one category of informa-
tion, and exploring space structures in-
stead of merely pinpointing geographical 
phenomena. Among the endless number 
of subjects (geological, demographic, re-
ferring to the use of the land or commer-
cial routes, …), the revolutionary London 
poverty maps, drawn up by Charles Booth 
and his team in the last two decades of the 
19th century, are fascinating examples 
of mapping invisible borders (fig. 3). In 
line with the concerns with the physical 
and moral health of the population as the 
cities grew beyond measure and social 
statistics increased, Booth used a colour 
code (in the footsteps of the choropleth 
maps invented in the beginning of the 19th 
century) to map the quality of living of 
Londoner families based on qualitative 
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através de um código de cores (herdeiro 
dos mapas coropletos, inventados no prin-
cípio de Oitocentos), a qualidade de vida 
das famílias londrinas a partir de fatores 
qualitativos: alimentação, vestuário e 
habitação, entre outras. (Vaughan, 2018)

No fundo, foram novidades e avanços 
na técnica cartográfica, mas revelam 
também uma longa continuidade na ma-
picidade, independentemente da cultura 
em que se inserem e da multiplicidade 
taxonómica que, entretanto, se foi crian-
do, normalmente organizada a partir de 
critérios de classificação como a escala, 
a função ou o tema.

Figura 3 - Extrato de um dos mapas da pobreza de 

Londres de Charles Booth, publicados entre 1886 e 

1903. © OpenStreetMap contributors

A partir dos finais dos anos 60 do século 
XX, a ciência em geral, mas particular-
mente as ciências espaciais, nomeada-
mente a geografia humana, passa por 
um momento de reorganização metodo-

factors: diet, clothing and housing, among 
others. (Vaughan, 2018)

In fact, these innovations and advanc-
es in cartographic technique also reveal a 
prolonged continuity in mapicity, regard-
less of the culture of which they form part 
and of the taxonomic plethora created 
in the meantime and usually organised 
based on classification criteria such as 
scale, function or subject.

Figure 3 - Detail of one of the London poverty 

maps by Charles Booth, published between 1886 

and 1903. © OpenStreetMap contributors

As of the late 1960s, science in general, 
but space sciences in particular, namely 
human geography, undergoes method-
ological reorganisation based on a new 
set of problems for which by-then-fash-

lógica, a partir de um conjunto de novos 
problemas para os quais o positivismo 
lógico, até então em voga, não oferecia 
solução. A Guerra do Vietname, a tur-
bulência racial (sobretudo nas cidades 
americanas), os movimentos hippie e 
punk, o Maio de 68, o confronto que a te-
levisão trouxe com a realidade crua do, 
então designado, Terceiro Mundo, e com 
os problemas ambientais, para além das 
consequências da “crise do petróleo” no 
crescimento do desemprego foram o fer-
mento que despoletou a crise do modelo 
anterior e o crescimento de um conjunto 
de novas propostas de análise espacial, 
etiquetadas em variantes como a geo-
grafia do comportamento ou a geografia 
radical, entre muitas outras tipologias. Se 
a primeira manteve uma relação muito 
próxima com a psicologia e assumiu uma 
especial relevância em Lund, na Suécia, 
com o trabalho de Torsten Hägerstrand 
e os seus espantosos e complexos diagra-
mas espaciais das teorias Tempo-Espaço 
(figura 4), as propostas radicais, ancora-
das na revista Antipode e protagonizadas 
por intelectuais como David Harvey ou 
William Bunge, colocavam em causa o 
rumo da ciência e das instituições, a par-
tir de uma abordagem (neo)marxista. A 
geografia radical concentrava-se essen-
cialmente nas manifestações espaciais 
de temas como a pobreza, os direitos das 
minorias, a desigualdade espacial, as con-
sequências do imperialismo e o acesso a 
apoios e serviços sociais num quadro de 
relações de poder. (Unwin, 1997)

Figura 4 - Exemplo de um dos diagramas Tempo-

Espaço de Torsten Hägerstrand.

© CC BY-SA 4.0

Estas novas abordagens, que rapidamente 
entrarão em crise a partir dos anos 80 
perante o aparente sucesso económico 
do capitalismo de Reagan e Thatcher e o 
colapso do comunismo na URSS, permi-

ionable logical positivism had no answer. 
The Vietnam War, the racial turbulence 
(especially in the American cities), the 
hippie and punk movements, the May 68, 
the confrontation with the raw reality of 
the then called Third World and with the 
environmental issues brought by televi-
sion, apart from the impact of the “oil cri-
sis” in rising unemployment, triggered the 
crisis of the previous model and the rise 
of a new set of proposals for space anal-
ysis, labelled as behavioural geography 
or radical geography, among many other 
types. While the first kept a very close 
relationship with psychology and gained 
special relevance in Lund, Sweden, with 
the work of Torsten Hägerstrand and the 
amazing and complex space diagrams of 
the time-space theories (fig. 4), radical 
proposals, anchored in the Antipode mag-
azine and spearheaded by intellectuals 
such as David Harvey or William Bunge, 
questioned the direction in which science 
and the institutions were headed based on 
a (neo)Marxist approach. Radical geogra-
phy mainly focused on space manifesta-
tions of issues such as poverty, minority 
rights, space inequality, the consequences 
of imperialism and access to social aids 
and services within a framework of power 
relations. (Unwin, 1997)

Figure 4 - Example of a time-space diagram by 

Torsten Hägerstrand.

© CC BY-SA 4.0

These new approaches, which will soon 
face a crisis as of the early 1980s with 
the seeming economic success of Rea-
gan and Thatcher’s capitalism and the 
collapse of communism in the USSR, 
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tem também uma nova forma de abordar 
a cartografia, não só por questões meto-
dológicas, mas também porque, sobretudo 
desde os anos 60, a produção de mapas 
havia assumido uma enorme dependência 
da programação computacional, trans-
formando-se mais em tecnologia do que 
em arte ou ciência, como havia sido até 
então. Por um lado, assistiu-se recente-
mente ao desenvolvimento extraordinário 
dos Sistemas de Informação Geográfica e 
a uma entusiasmante democratização da 
cartografia, graças ao acesso facilitado a 
computadores pessoais, a software espe-
cializado (mas de fácil utilização) e às ba-
ses de dados. Por outro, emerge também 
uma reação dos puristas da cartografia 
que condenam a eventual desinformação 
promovida em massa por designers grá-
ficos que desconhecem as regras funda-
mentais da produção de mapas.

Nos últimos anos, tem sido dada uma 
crescente atenção à função dos mapas 
como expressão do poder político e eco-
nómico em vários contextos ideológi-
cos, nomeadamente na documentação 
de fronteiras (individuais, imaginárias, 
invisíveis, de propriedade, …) e ao papel 
da decoração iconográfica no reforço de 
estereótipos variados, do colonialismo ao 
genderismo. Ao mesmo tempo, emergiu 
(ou renasceu) também uma variante dita 
radical, por vezes anti-tecnológica (talvez 
por reação à excessiva digitalização da 
informação) ou artesanal, que parece re-
cuperar alguns dos temas que marcaram 
as preocupações espaciais dos anos 70, 
mas agora com especial enfoque em ques-
tões ligadas ao género ou ao racismo, em 
busca de fronteiras de preconceito, limites 
sociais e redes mais ou menos invisíveis 
de fenómenos sociais ou marginais. Estas 
novas abordagens alargam o conceito de 
mapa, abandonam as normas clássicas 
euro-americanas e a réplica planimétrica 
apurada e pensam o mapa como uma re-
presentação social e culturalmente cons-
truída com forte carga simbólica, livre de 
escalas rigorosas ou medições aguçadas. 
Como parte deste movimento, que se 
autointitula radical, podemos encontrar, 
entre outros exemplos, o website Radical 
Cartography (http://www.radicalcartogra-

also allow for a new way of addressing 
cartography, not only for methodological 
issues, but also because map production, 
especially since the 1960s, had become 
tremendously dependent on computer 
programming, thus turning more into a 
technology than an art or science as it 
had been until then. On the one hand, ge-
ographic information systems have had an 
extraordinary development recently and 
cartography has witnessed an exciting 
democratisation thanks to easier access 
to personal computers, professional (but 
easy-to-use) software and databases. On 
the other hand, there is also a reaction 
on the part of cartography purists who 
condemn potential mass disinformation 
pushed by graphic designers unaware of 
the basic rules of map production.

In the last few years, increased atten-
tion has been given to the role maps play 
as an expression of political and econom-
ic power in several ideological contexts, 
namely documenting borders (individual, 
imaginary, invisible, property, …), and to 
the role iconographic decoration plays as 
a reinforcement of various stereotypes, 
from colonialism to gender binary. At 
the same time, a variant that is said to 
be radical, sometimes anti-technological 
(perhaps as a reaction to the excessive 
digitalisation of information) or artisanal, 
has emerged (or was reborn) and it seems 
to retrieve some of the topics that marked 
space concerns in the 1970s, but now with 
a special focus on gender and racism-re-
lated issues, looking for prejudice borders, 
social limits and more or less invisible net-
works of social or marginal phenomena. 
These new approaches broaden the notion 
of map, leave behind classic Euro-Amer-
ican norms and the refined planimetric 
replica, and consider the map as a rep-
resentation that is socially and culturally 
built, has a strong symbolic charge and 
is free of rigorous scales or sharp meas-
urements. As part of this movement that 
proclaims to be radical, among other ex-
amples, there is the Radical Cartography 
website (http://www.radicalcartography.
net/), by Bill Rankin; the Counter Car-
tographies Collective, which produced 
the disOrientation Guides; and An Atlas 

phy.net/), de Bill Rankin; o The Counter 
Cartographies Collective” que produziu 
Os Guias da Desorientação; ou An Atlas of 
Radical Cartography, que afirma pretender 
abalar preconceitos, proporcionar perce-
ções alternativas sobre redes territoriais 
e imaginar novas representações de luga-
res, pessoas e poder.

Não fica claro, todavia, se estamos 
perante uma cartografia radical ou uma 
cartografia feita por radicais. Terá tido 
lugar uma mudança de paradigma na 
cartografia?

of Radical Cartography, which claims to 
want to shake prejudices, offer alternative 
perceptions on territorial networks and 
imagine new representations of places, 
people and power.

It is not clear, however, whether this 
is a radical cartography, or a cartography 
made by radicals. Could there have been 
a paradigm shift as far as cartography is 
concerned?
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Para o Visões Úteis, abraçar um novo projeto artís-
tico em torno do tema das fronteiras é um pouco 
como voltar a casa... porque foi não só já tema central 
de várias criações, como esteve transversalmen-
te presente em muita da reflexão e dos trabalhos 
que desenvolvemos na última década.
Como estrutura que desde 2007 desenvolve projetos 
em/com/para/a partir de Campanhã, e que, em 2020, 
passou a ter lá a sua sede, o Visões Úteis habita este 
território com a perceção diária de que é um espaço 
barrado, dividido, “cicatrizado”.
Ao abordar o tema das “fronteiras invisíveis” 
em Campanhã, não imaginávamos que construiría-
mos um mapa de interrupções físicas. Mas o con-
finamento do início do ano deixou-nos sem acesso 
às pessoas, às associações e coletividades, impediu 
entrevistas, trocas de objetos e visitas. Deixou-nos 
a sós com o território, com as suas ruas (tenden-
cialmente desertas) e as suas (des)construções. 
No entanto, o que ao início parecia ser uma grande 
limitação, acabou por se transformar numa oportu-
nidade. Passámos do que nos parecia ser o processo 
lógico de mapeamento de fronteiras invisíveis (repre-
sentar pensamentos, emoções e bloqueios sociais, 
emocionais e psicológicos), para o que nos pare-
cia ser o caminho menos interessante porque mais 
óbvio – o mapeamento de cortes físicos no território 
–, mas que acabou por se revelar ser o gesto certo.  
A forçada interrupção enquanto oportunidade.
Ao longo do trabalho percebemos que, mais do que 
mapear fronteiras, interrogávamos o próprio con-
ceito de “invisibilidade”. As interrupções que aqui 
mapeamos não serão “invisíveis” na primeira ace-
ção do termo – são, até, na sua maioria, presenças 
físicas visualmente impactantes – mas revestem-se 
de outro tipo de invisibilidade. De facto, elas estão 

For Visões Úteis, embracing a new artistic project 
on the subject of borders is somewhat like returning 
home… not only because it has already been the main 
subject of several productions, but also because it has 
been transversely present in much of the reflection 
and in many of the works we developed in the last 
decade.
As a company that has developed projects in/with/for/
based on Campanhã since 2007 and that has moved 
its headquarters there in 2020, Visões Úteis inhab-
its that territory with the daily perception that it is 
a blocked, divided and “scarred” space.
When we addressed the issue of “invisible borders” 
in Campanhã, we did not expect to build a map 
of physical interruptions. The confinement at the 
beginning of the year, however, left us with no access 
to the people, associations and institutions, and pre-
vented interviews, exchanges of objects and visits. 
It left us alone with the territory, its streets (most-
ly deserted) and its (de)constructions. What at first 
seemed to be a great constraint, however, ended 
up turning into an opportunity. We moved from what 
seemed to us the logical process of mapping invisible 
borders (representing thoughts, emotions and social, 
emotional and psychological blocks) to what seemed 
to us the least interesting path (for being the most 
obvious)—mapping the physical interruptions in the 
territory—, but ended up proving to be the right ges-
ture. Forced interruption as an opportunity.
During the course of the work, we realised that, more 
than mapping borders, we were questioning the very 
notion of “invisibility”. The interruptions we map here 
may not be “invisible” in the primary sense of the 
word (in fact, most of them are visually impacting 
physical presences), but they assume another kind 
of invisibility. Actually, they are already pointed out in 
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já apontadas nos mapas da cidade, mas não deixam 
por isso de se manter escondidas, desconhecidas, 
incalculadas. Nos mapas que trazemos no bolso 
não se distinguem os blocos de betão dos agradáveis 
becos de bairro, os forçados barramentos à circulação 
das normais interrupções causadas pela distribuição 
das casas ou pela continuidade em espaço verde 
ou rural.
Só os habitantes destes locais, os que alteraram 
os seus percursos, viram as suas ruas interrompidas, 
os que passaram a “ir à volta”, conhecem a violenta 
materialidade destes cortes. E é a brutalidade (e quan-
tidade) destas interrupções que também aos nossos 
olhos distingue a freguesia do resto da cidade, e lhe 
reforça o carácter de “território de cicatrizes”.
Mapear estas interrupções foi para nós um processo 
de confirmação da nossa perceção de Campanhã, 
mas também uma oportunidade para descobrir 
a freguesia em todos os seus recantos, e recolher 
de quem lá mora histórias e avisos (dezenas de “Olhe 
que por aí não tem passagem!”). Escolhemos cons-
truir este mapa enquanto objeto, partindo de mate-
riais encontrados maioritariamente na freguesia (na 
“nossa casa” ou na vizinhança) -, não só por ser 
uma melhor expressão da abordagem suscitada pelas 
nossas práticas artísticas - as artes performativas e as 
artes plásticas -, mas também como referência dupla: 
à inescapável materialidade das interrupções mapea-
das e ao carácter do nosso contacto com o território 
- próximo, físico, quotidiano, vivido.

the city maps, but that doesn’t mean they’re not sill 
hidden, unknown, unregistered. In the maps we carry 
in our pockets, one can’t tell apart the concrete blocks 
from the nice neighbourhood alleyways, the forced 
circulation blockings from the customary interruptions 
caused by the distribution of houses or by the conti-
nuity in green or rural areas.
Only the people living there, those who changed their 
routes, saw their streets discontinued, started “going 
around”, are aware of the violent material nature 
of these interruptions. And it is also the brutality 
(and amount) of these interruptions that in our eyes 
distinguishes the borough from the rest of the city 
and enhances its status as a “territory of scars”.
Mapping these interruptions was for us a confir-
mation of how we perceived Campanhã, but also 
a chance to get to know every nook in the borough 
and gather stories and warnings (dozens of “There’s 
no way through!”) from its inhabitants. We decid-
ed to build this map as an object, based on mate-
rials mostly found in the borough (at “home” or in 
the vicinity), not only because it better expressed 
the approach prompted by our artistic practices—per-
forming arts and visual arts—, but also as a double 
reference: to the inescapable material nature of the 
mapped interruptions and to the close, physical, daily 
and experience-based nature of our contact with 
the territory.
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visões úteis é um projeto artístico, de ori-
gem teatral, fundado no Porto em 1994, 
e atualmente residente em Campanhã. 
Até ao final de 2020 o Visões Úteis criou 
e produziu 44 espetáculos de teatro, 9 
trabalhos de Performance na Paisagem, 
3 Performances Comunitárias, 11 filmes e 
5 festivais, em Portugal, Espanha, França 
e Itália. O Visões Úteis é um projeto cola-
borativo, pluridisciplinar e de autor, que se 
produz a si próprio por entre atividades 
de criação, programação, investigação, 
edição, formação e desenvolvimento do 
território. Como sinais da sua identida-
de podem apontar-se as sucessivas ex-
periências de Performance na Paisagem 
— articuladas com viagens, residências, 
património e memórias — e a assinatura 
de dramaturgias originais — resultado de 
longos processos criativos que questio-
nam, sem mediação, não só o nosso aqui 
e agora, mas também os modos de parti-
cipação do público. A Direção Artística 
é de Ana Vitorino, Carlos Costa e João 
Martins. 

visões úteis is a theatre-based artistic 
project founded in Porto in 1994 and cur-
rently established in Campanhã. Until 
the end of 2020, Visões Úteis created 
and produced 44 theatre performanc-
es, 9 performances in the landscape, 3 
community performances, 11 films and 
5 festivals in Portugal, Spain, France 
and Italy. Visões Úteis is a collaborative, 
multidisciplinary, authorial project that 
produces itself among creation, program-
ming, research, publishing, training and 
territory development activities. Indica-
tions of its identity can be found in the 
consecutive experiences of performance 
in the landscape (combined with travels, 
residencies, heritage and memories) and 
original dramaturgies, which are the re-
sult of extended creative processes that 
without mediation question not only the 
here and now, but also the ways in which 
audiences participate. Its artistic direc-
tors are Ana Vitorino, Carlos Costa and 
João Martins.

Nesta mesa (mal) cabe um processo que 
se desenvolveu em grande parte durante 
um confinamento e, paradoxalmente, se 
desenrolou maioritariamente longe da 
mesa, no terreno. Melhor dizendo, nos 
terrenos. A mistura de materiais e de 
perspetivas aqui presente espelha bem as 
características que definiram o nosso tra-
balho: a “materialidade” da nossa propos-
ta de mapa, a relação direta com o espaço 
que mapeamos (os becos, as ruas - quase 
desertas) e o facto de ser um processo 
geminado com outro, o do projeto Raia em 
que exploramos a vivência específica dos 
povos de fronteira e os espaços de partilha 
dentro dessa linha politicamente imposta.

Esta mesa é também um espaço de 
convergência e diálogo das práticas artís-
ticas e dos pensamentos das duas criado-
ras que o levaram a cabo – Ana Vitorino 
(Artes Performativas) e Inês de Carvalho 
(Artes Visuais e Mediação Artística) e 
simultaneamente um espelho da sua expe-
riência comum de trabalho em Campanhã. 
Acaba assim, ela própria, por dar visibi-
lidade à “espessura da linha” – espaço de 
partilha e encontro – na qual também nós, 
orgulhosamente, habitamos.

One can (hardly) fit in this table a process 
that for the most part was developed dur-
ing confinement and that paradoxically 
mostly unfolded away from the table and 
in the field. Or rather, in the fields. The 
mix of materials and perspectives that 
can be found here very much reflects the 
characteristics that defined our work: the 
“material nature” of our map proposal, the 
direct relation with the mapped space (the 
alleyways, the nearly deserted streets) 
and being a twin project with Raia [Bor-
der Line], in which we explore the par-
ticular experience of border peoples and 
the sharing spaces within that politically 
enforced line.

This table is also a space where the 
artistic practices and thoughts of the two 
creators—Ana Vitorino (performing arts) 
and Inês de Carvalho (visual arts and ar-
tistic mediation)—converge and dialogue, 
while at the same time it mirrors their 
shared work experience in Campanhã. 
The table thus ends up increasing the 
visibility of the “thickness of the line” (a 
space for sharing and getting together), 
which we also proudly inhabit.
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É um mapa para quem o quiser olhar.
Os despojos da vida e da morte. Da violência e da paixão.
Aprendemos a voltar a olhar para o chão e a entendê-
-lo como reflexo dos habitantes do bairro e dos seus 
humores, amores e desamores.
Esta variedade de despojos é plasmada através de um 
olhar especulativo e satírico, pairando algures entre 
a narrativa lírica e o drama de um quotidiano cínico 
e trágico.
Camélias, fanecas, gaivotas, sacos, sapatos, vespas, 
varejas, pudins, sapatilhas, pombas esventradas. 
Lingerie, presuntos, microfones, naperons, palhetas, 
perucas, polvo, rebuçados, revistas.
A nossa rua como lugar de projeções de emoções 
e desejos, de certa forma, resulta como um elemen-
to integrador e um campo infinito de evocações 
e significados.
Os protagonistas são as vítimas mais visíveis de  
uma crueldade invisível. Do vil ataque pelas costas, 
num voo picado, ao uso da iconografia estrategicamen-
te colocada à entrada de estabelecimentos comerciais.
Sapos esmagados, cabeças de porco, caracóis, cocós, 
croissants, pastilhas elásticas, peluches, petingas, 
ratazanas.
É um mapa que questiona os bonfinenses, em par-
ticular, e todos os outros que por aqui passam. 
No fundo questiona-nos a nós, os habitantes, e as 
estruturas políticas e socioculturais locais. São despo-
jos de violência e crueldade, de abandono ou morte, 
reflexos da fatalidade que renascem do pó e do fogo 
para se constituírem indícios numa narrativa sobre 
a contemporaneidade da freguesia portuense, sobre-
tudo no questionar do que se mantém ou se perde 
de original ou identitário.

A map for whomever wishes to look at it.
The spoils of life and death. Of violence and passion.
We learn to once again look at the ground 
and to understand it as a reflection of the inhabit-
ants from the neighbourhood and their moods, loves 
and quarrels.
Based on the habits, myths, memories, fauna 
and flora, decay and obsolescence in its triviality 
and exuberance, come objects that are the result 
of the unusual encounter with everyday stuff in the 
streets, sidewalks and gardens of Bonfim. Such 
a diversity of spoils come to life through a tentative, 
satirical look, hovering somewhere between lyrical nar-
rative and the drama of cynical and tragic daily life.
Camellias, whiting pouts, seagulls, bags, shoes, 
wasps, blowflies, puddings, trainers, gutted pigeons.
From that street, from its stripped objects, based 
on which the pieces Pedra no Rim produces are exe-
cuted, creating new questioning and confrontation 
settings, one thus arrives at an unexpected place 
of staging and re-contextualization with obvious 
quotes from art history.
Lingerie, hams, microphones, tray cloths, plectra, 
wigs, octopuses, drops, magazines.
Our street, taken as a place to project emotions 
and desires, somewhat works as an inclusive element 
and an endless field of remembrances and meanings.
The protagonists are the most visible victims of an 
invisible cruelty. From the evil attack from behind in a 
nose dive to the use of strategically placed iconogra-
phy at the entrance of commercial establishments.
Squashed frogs, pig heads, snails, turds, croissants, 
chewing gum, plush toys, small sardines, rats.
A map that questions Bonfim residents in particular 
and everyone else passing by. At bottom, it ques-
tions us, the inhabitants, and the local political 
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and sociocultural structures. Spoils of violence 
and cruelty, abandonment or death, reflections 
of fatality that are reborn from the dust and the fire 
to become signs in a narrative on the contemporane-
ity of this Porto borough, especially when it comes 
to question what still stands and what is lost of its 
uniqueness and identity.
Swallows, purses, cats, gloves, blackbirds, high heels, 
trainers and other such things and skulls from freaks.
When everything burns, all that’s left are the ashes 
and the subtleties they invoke.
It’s not enough to drink water!
Pedra no Rim is located in Bonfim, Porto

Andorinhas, Bolsas, Gatos, Luvas, Melros, Saltos 
altos, Sapatilhas e outras coisas que tais e crânios 
de anormais.
Quando tudo arde restam as cinzas e o que de subtil 
elas invocam. Não basta beber água! A Pedra no Rim 
situa-se no Bonfim, Porto.
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pedra no rim explora a fronteira entre o 
belo e o grotesco, entre a morte e a espu-
ma dos dias, materializando através de 
objetos em cerâmica de modo artesanal 
e edições limitadas.
A Pedra no Rim conta as mudanças de 
uma zona histórica e simbolicamente 
rica, habitada desde o século xix, maio-
ritariamente por uma classe operária, em 
convívio com uma classe média burguesa, 
uma zona com larga tradição nas artes e 
ofícios e na indústria cerâmica. 
Com a chegada do século xxi, floresceram 
as pequenas infraestruturas criativas e 
culturais, fruto de uma profícua conta-
minação de um meio artístico jovem e 
ativo, oriundo das escolas artísticas da 
freguesia, e com isso chegaram também 
os slogans de bairro cool, os turistas em 
massa, a gentrificação e um acelerado 
processo de desenraizamento dos seus 
habitantes, persistindo, por enquanto, as 
bolsas de prostituição, e os velhos tascos 
a caminho do franchising.
A Pedra no Rim não é uma vista alegre, 
é uma viste triste, é um olhar para baixo, 
um olhar para o chão. A Pedra no Rim 
é um coletivo que surge na urgência de 
produzir, invocar e fixar memórias icono-
gráficas de mitologias urbanas, históricas 
e contemporâneas, como resposta ao um 
processo de rápida transfiguração do bair-
ro onde habitam. A Pedra no Rim situa-se 
no Bonfim, Porto.

pedra no rim explores the frontier be-
tween beautiful and grotesque, death and 
the froth of days, materialised in hand-
made ceramic items and limited editions.
Pedra no Rim tells the changes taking 
place in a historical, symbolically rich area 
that has been inhabited since the 19th cen-
tury, mostly by the working class together 
with the bourgeois middle class, an area 
with a long tradition concerning both arts 
and crafts and the ceramic industry.
With the arrival of the 21st century, small 
creative and cultural infrastructures 
flourished as a result of a fruitful con-
tamination by a young and active artistic 
milieu originating in the art schools in the 
borough. This also brought about the cool 
neighbourhood slogans, mass tourism, 
gentrification and an accelerated uproot-
ing process of its inhabitants, while for 
the time being prostitution pockets and 
the old taverns on their way to become a 
franchise still hang on.
Pedra no Rim is not a joyful sight, rather 
a sad one, looking down, looking to the 
ground. Pedra no Rim is a collective that 
emerges in the urgency of producing, 
summoning and establishing iconographic 
memories of urban, historical and contem-
porary mythologies in response to a fast 
transfiguration process of the neighbour-
hood it inhabits. Pedra no Rim is located 
in Bonfim, Porto.

Esta é uma mesa de trabalho ficcionada. 
É uma mesa de referências concretas e 
sugestionadas, de retalhos de imagina-
ção, de sobras de trabalho, de fracassos 
e de potências. Do que não chegou a ser, 
na explosão da matéria; do que será, na 
evocação do desejo; do que é, nas evidên-
cias dos processos e das manualidades 
inerentes à nossa produção. Esta mesa 
não é uma mesa, é uma tábua arrancada 
à parede da nossa oficina para se dar a 
diferentes usos, como no presente de ser 
mesa. Esta mesa é um 3 + 1. É um reme-
morar de três mesas concretas: a mesa 
onde se prepara a matéria; a mesa onde a 
matéria se molda; a mesa onde a matéria 
se cristaliza; e de uma outra mesa que não 
existe, feita da aglutinação de fragmentos 
referenciais que vão estando espalhados 
entre os cantos da oficina e os dispositi-
vos digitais. Os dispositivos digitais que 
usamos para registar os despojos que nos 
servem de partida para a materialização 
das peças e para os processos criativos. 
O corpo do trabalho apresenta-se aqui 
aberto sobre a mesa dissecado, numa en-
cenação possível, nem muito tóxica, nem 
muito filtrada.

This is a fictional worktable. It is a table of 
concrete and suggested references, frag-
ments of imagination, work leftovers, fail-
ures and potencies. It is as table made of 
what did not come to be, in the explosion 
of matter; of what will be, in the evocation 
of desire; of what it is, in the evidence of 
the processes and handcraft fundamental 
to our production. This table is not a table, 
it is a board ripped out from the wall of 
our workshop to be put to different uses, 
as in the present of being a table. This 
table is a 3 + 1. It is a reminiscence of three 
concrete tables: the table where feedstock 
is prepared; the table where feedstock 
is molded; the table where feedstock is 
crystallized; and another table which does 
not exist, made from the agglutination of 
referential fragments that are scattered 
between the corners of the workshop and 
the digital devices. The digital devices we 
use to record the remains that serve as a 
starting point for the materialization of 
the pieces and the creative processes. The 
body of work is presented here open on 
the table, dissected, in a possible staging, 
neither too toxic nor too filtered.
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O que trazemos à escola dos confins e de nenhures 
é um desdobramento dos materiais que temos vindo 
a reunir para Travessia, projeto artístico que estrea-
remos no âmbito do Cultura em Expansão, quase 
em simultâneo à escola.
Enquadrando-se no ciclo de projetos de território 
e reflexão sobre o Porto que temos vindo a desen-
volver, “Travessia”, com direção de Pedro Vilela, 
parte ao encontro dos imigrantes brasileiros a residir 
na cidade.
O material base do projeto é um arquivo de entre-
vistas realizadas ao longo dos últimos meses, reu-
nindo testemunhos, memórias, sensações sobre 
ser imigrante. O arquivo, composto por mais de 50 
horas de gravação, transforma-se neste momento 
em pequenos recortes disponibilizados para servirem 
como dispositivos reflexivos sobre diferentes ques-
tões urgentes. É através de idas e vindas, avanços 
e recuos, de múltiplas histórias que ambicionam 
ser mestiças, como, de muitas maneiras, são os bra-
sileiros, que procuramos lançar um conjunto de ques-
tões passíveis de múltiplas respostas, por vezes, 
também ambivalentes de leituras.
“Há um Brasil a fazer perguntas difíceis a Portugal.”
“O inconsciente político europeu continua preso a um 
grande silêncio sobre a forma como a Europa moder-
na se constituiu historicamente enquanto tal atra-
vés do processo da colonização de vastas partes 
do mundo e, concomitantemente, sobre o modo 
como essa longa duração histórica continua a plasmar 
de modo profundo o presente europeu”.
“Hoje, como nos diz Eduardo Lourenço, quotidiana-
mente, os povos que Hegel um século e meio antes 
tinha inscrito como ‘fora da História’ interpelam-nos, 
julgam-nos, questionam a nossa história passada 
recontando-a”.

What we bring to A School at the Edge of Nowhere 
is an offshoot of the materials we’ve been gather-
ing for Travessia [Crossing], a project we’ll premiere 
almost at the same time in the scope of Cultura 
em Expansão.
Included in the series of projects on territory 
and reflections on Porto we’ve been carrying out, 
Travessia, directed by Pedro Vilela, goes looking 
for Brazilian immigrants living in the city.
The starting point of the project is an archive of inter-
views that took place over the last few months, gath-
ering testimonies, memories and feelings of being 
an immigrant. The archive comprises over 50 hours 
of recordings and is now made available in short 
clips that can be used as mechanisms to reflect upon 
several urgent matters. We intend to ask a series 
of questions—which can have multiple answers 
and sometimes also ambivalent readings—by going 
back and forth, by facing breakthroughs and setbacks, 
and by gathering numerous stories that seek to be 
mixed-race in the same way Brazilians come in so 
many forms and shapes.
“Brazil is asking Portugal tough questions.”
“The European political unconscious is still stuck to a 
great silence about the way modern Europe historical-
ly came to be by colonising large parts of the world, 
and concurrently about the way that large period 
of history still deeply shapes the European present.”
“Nowadays, as Eduardo Lourenço puts it, the peo-
ples Hegel had described a century and a half before 
as being ‘outside of history’ challenge us, judge us and 
question our past history on a daily basis by retelling it.”
At the end of every series of talks, Pedro Vilela 
asked the interviewees: If it was possible to embody 
a nation, could you ask a question to Portugal?
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Ao fim de cada ciclo de conversa, Pedro Vilela realizou 
recorrentemente um pedido aos entrevistados: “se 
fosse possível corporificar uma nação, poderias lançar 
uma questão a Portugal?”
Curtas, longas, diretas, abstratas, cortantes, cuida-
dosas. Salta, primordialmente aos olhos, o desejo 
de compreender o outro, o terreno habitado.
As questões reunidas por Pedro Vilela são agora 
entregues à dupla de artistas portugueses, André 
Braga e Cláudia Figueiredo, em busca de gerar novas 
camadas.
Talvez a resposta esteja contida noutra pergunta e o 
que faz falta é impulsionar um jogo de perguntas, 
ativar dispositivos que procurem tensionar a aventura 
construtiva de uma “complicada” relação histórica. 
Afinal, “nós estamos aqui porque vocês estiveram lá” 
ou seria “eles estão aqui porque nós estivemos lá”?
Exercitemos pontos de vistas, coloquemos as ques-
tões sobre a mesa.
O arquivo dos questionamentos brasileiros será 
o núcleo do trabalho. A ideia será ativar e manipular 
o arquivo de perguntas também de um modo per-
formativo. Desenhar com os corpos em deslocação 
um mosaico de perguntas e encerrar o dia de trabalho 
a partilhá-lo no espaço público.
Se o escritor Mário de Andrade nos diz que o Brasil 
arromba toda a conceção que possamos fazer dele, 
é mais do que tardio arrombarmos, estraçalharmos, 
implodirmos as questões abordadas no arquivo com-
partilhado e as narrativas que Portugal constrói para 
si mesmo.

Short, long, direct, abstract, cutting, careful. What 
stands out the most is the desire to understand 
the other, the inhabited land.
The questions Pedro Vilela gathered are now 
passed on to the Portuguese artist duo André Braga 
and Cláudia Figueiredo in order to create new layers.
Perhaps the answer can be found in some other ques-
tion and we just need to encourage a game of ques-
tions, activate devices that try to bring tension to the 
constructive adventure of a “complicated” historical 
relationship. After all, “are we here, because you were 
there” or could it be that “they are here, because 
we were there”?
Let us exercise points of view, let us bring the ques-
tions to the table.
The archive of Brazilian questionings will be the heart 
of our work. The idea is to activate and manipulate 
the archive of questions also in a performing way. 
Make use of the moving bodies to draw a mosaic 
of questions and bring the day’s work to an end by 
sharing it in the public space.
If writer Mário de Andrade tells us that Brazil breaks 
every understanding we may have of it, it is more 
than time we break, shatter and implode the issues 
addressed in the shared archive and the narratives 
that Portugal builds for itself.
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crl - central elétrica é o novo nome de 
um projeto artístico com um longo per-
curso de atividade. A afirmação de um 
centro de residências e criação transdis-
ciplinar vem assumindo protagonismo no 
nosso projeto artístico, querendo-se que a 
Central Elétrica marque um novo início no 
nosso percurso. crl reflete a fusão numa 
única sigla de CiRcoLando e CentRaL.

Com direção artística de André Braga 
e Cláudia Figueiredo, a crl - Central Elé-
trica adota a linha transdisciplinar desta 
dupla de artistas e leva a um novo lugar 
a sua opção por uma estrutura aberta e 
conectada com os projetos de muitos mais 
artistas.

A crl - Central Elétrica prossegue 
de forma articulada dois eixos nucleares 
de ação – criações próprias / residências 
e programação –, acreditando-se que o 
desenvolvimento integrado de ambas as 
áreas gera modos singulares de pensar e 
fazer as duas.

crl – central elétrica is the new name 
for an artistic project that has been active 
for a long time. The centre for residencies 
and cross-disciplinary creation has been 
taking on a leading role in our artistic 
project, and we wish Central Elétrica to 
mark a new beginning in our journey. crl 
merges CiRcoLando and CentRaL into a 
single acronym.

With André Braga and Cláudia 
Figueiredo as its artistic directors, crl 
– Central Elétrica adopts the artist duo’s 
cross-disciplinary orientation, bringing 
their choice of a structure that is open 
and connected to the projects of many 
more artists to a new place.

crl – Central Elétrica continues the 
two main lines of action—own creations/
residencies and programming—in an ar-
ticulated way, believing that their com-
bined development yields unique ways of 
thinking and doing both.

Alimentar-se de livros (será mesmo que 
foram lidos?). Ler QRCodes (lembram-se 
dos auriculares?). Ouvir imagens (estas 
retinas cansadas estarão prontas?). Olhar 
uma caipirinha (para amolecer as pernas 
e refrescar a alma). Beber uma bola (esse 
ópio que ainda tanto nos diverte). Jogar 
uma bandeira (que jamais será verme-
lha?). Agitar o sal grosso (pois toda pro-
teção é bem-vinda). Esconder anotações 
(pois charros enfraquecem a memória). 
Realizar uma música (para que o corpo 
esteja em prontidão). Realizar um livro 
(antes que voltem as fogueiras). Mergu-
lhar, navegar, atravessar uma comunidade. 
Revirar o estático de uma fotografia em 
busca do dinâmico, do rompante, do cor-
tante, do contínuo. É tempo de ouvir, ten-
sionar, escutar, compartilhar. Não levem 
tanto a sério esta imagem. Não as compa-
rem com as outras. A possível organização 
de uma mesa de trabalho será sempre um 
pequeno recorte do caos criativo. É fake? 
É fixo? É verossímil? É com um S ou com 
dois? É BraSil, BraZil ou Brasis? O que de 
facto tudo isto pode nos revelar?

Feeding on books (are they really read?). 
Reading QRCodes (remember the ear-
phones?). Listening to images (are these 
tired retinas ready?). Looking at a caipir-
inha (to soften your legs and refresh your 
soul). Drinking a ball (this opium that still 
amuses us so much). Throwing a flag 
(which will never be red?). Shaking the 
coarse salt (as all protection is welcome). 
Hiding notes (as joints weaken memory). 
Performing a song (so that the body is in 
readiness). Making a book (before the fires 
return). Diving in, navigating, crossing a 
community. Turning the static of a photo-
graph in search of the dynamic, the burst, 
the cutting, the continuous. It is time to 
listen, tense, hear, share. Do not take this 
image too seriously. Do not compare them 
with others. The possible organization of 
a worktable will always be a small part of 
the creative chaos. Is it fake? Is it it fixed? 
Is it believable? Is it with an S or two? Is 
it BraZil, BraSil or Brazils? What in fact 
can all this reveal to us?
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A fronteira abordada no âmbito do programa moving 
borders centra-se na invisibilidade da comunidade 
Islâmica no contexto da cidade do Porto.
Esta invisibilidade, de cariz social, tornar-se-á visível 
no nosso trabalho, através do delineamento de pontos 
estratégicos ocupados por esta comunidade, pre-
sentes ao longo dos arruamentos do tecido urbano 
portuense – desde o seu corpo ocidental ao oriental – 
e pelo estudo dos seus hábitos e costumes praticados 
– como as movimentações à mesquita, as celebra-
ções festivas e os respetivos princípios ritualísticos – 
no âmbito da religião islâmica, sendo estes traduzidos 
num mapa ora cartográfico, ora rizomático, de teor 
experiencial e sensorial.
Adaptando o conceito preexistente do Eixo Batalha-
Heroísmo/Campanhã – termo utilizado para a aná-
lise da evolução da cidade do Porto, criado com o 
Plano de Melhoramentos de 1784 da cidade – temos 
como objetivo refletir sobre a convivência de pessoas 
muçulmanas neste perímetro, possível pelo contacto 
direto com locais de grande afluência e mesquitas, 
como por exemplo a Hazrat Bilal ou a Hazrat Hamza.
Enquanto mulheres artistas, luso-iranianas, recente-
mente submetidas à conversão da religião Islâmica, 
este mapeamento traduz-se, tanto numa aprendiza-
gem sobre uma vertente religiosa remota ao quotidia-
no português, como no auto(re)conhecimento e numa 
maior aproximação a partir de uma realidade familiar.
De forma a aprofundar este tema e a abranger os prin-
cípios da nossa investigação, decidimos focar a nossa 
pesquisa sobre um momento bastante característi-
co do calendário islâmico, submetendo-nos a esse 
momento, o Ramadão.
Sendo esta uma das práticas mais importantes da reli-
gião islâmica e que, em 2021, se celebra em Portugal 
entre 12 de abril a 12 de maio (de acordo com o 

The border addressed in the scope of the moving 
borders programme focuses on the invisibility of the 
Islamic community in the city of Porto.
Said invisibility is of a social nature and our work will 
render it visible by outlining strategic spots taken 
by this community throughout the street layout of the 
urban fabric of Porto (from east to west) and by stud-
ying their habits and traditions in the scope of Islam 
(such as going to the mosque, celebrating festivities 
and carrying out rituals), and then translating them 
into an experience and sense-based map that can be 
cartographic or rhizome-shaped.
By adapting the pre-existent notion of a Batalha-
Heroísmo/Campanhã axis (which was created with 
the Improvements Plan of 1784 and used to analyse 
the development of the city of Porto), our goal is to 
reflect upon the interaction of Muslim people with-
in this perimeter, which is made possible by being 
in direct contact with crowded places, as well 
as mosques—the Hazrat Bilal and the Hazrat Hamza, 
for instance.
For us, as Portuguese-Iranian female artists recent-
ly converted to Islam for bureaucratic reasons, this 
mapping means learning about a religious aspect that 
is foreign to the Portuguese everyday life, but also 
self-recognition and greater rapprochement based 
on a family reality.
In order to further the subject and cover the princi-
ples behind our investigation, we decided to focus 
our research on a rather characteristic event 
in the Islamic calendar and put ourselves trough it: 
Ramadan.
Given that it is one of the most important practices 
in Islam, and considering that in 2021 it is celebrated 
in Portugal between April 12 and May 12 (according 
to the moon calendar), we thought this would be the 
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calendário lunar), consideramos que esta seria a oca-
sião perfeita para entendê-la e a experienciá-la pela 
primeira vez.
Com uma componente performativa e ritual corporal, 
este período do ano manifesta-se como uma altura 
em que o peso religioso na vida quotidiana dos cren-
tes se intensifica. Desde o honrar nas diferentes 
horas do dia para comer, rezar e jejuar até à prepara-
ção das refeições (Sahari e Iftar)1, estes complexos 
horários repartidos entre as horas laborais e pós-labo-
rais estão presentes não só no espaço habitacional, 
como também no espaço de trabalho e na mesquita. 
São, certamente, horários de grande influência e que 
se refletem no movimento do corpo populacional 
muçulmano no contexto urbano da cidade.
Mapear no contexto do ano de 2021, torna-se ful-
cral, dado que questões como xenofobia, islamofobia 
e racismo têm vindo a ser cada vez mais mediatiza-
das, problematizadas e refletidas ao nível nacional 
e mundial.
Propomos, assim, compreender e dar a conhecer 
estas presenças islâmicas a partir dos seus focos 
de convivência e interatividade social no panorama 
urbano do Porto e, de forma sensorial e gastronómica, 
apelar para alguns dos costumes muçulmanos, pro-
movendo uma maior interação extracomunitária para 
que se quebrem e desmistifiquem certos pré-conceitos 
impulsionadores desta invisibilidade.

1 Os termos mencionados vêm da língua persa, no entanto existem outras formas de nomeação de acordo 

com o país em questão.

perfect opportunity to understand and experience 
it for the first time.
Comprising a body dimension that is both perform-
ing and ritual, this time of the year sees the religious 
weight build up in the everyday life of believers. 
From honouring the several times of day to eat, 
pray and fast, to preparing meals (sahari and iftar)1, 
these complex schedules divided between working 
and after-work hours can be found not only at home, 
but also at work and at the mosque. These are cer-
tainly hours of great influence with an impact on the 
displacement of Muslim inhabitants within the city.
It is critical to undertake this mapping in the year 2021 
given that issues such as xenophobia, Islamophobia 
and racism have been increasingly publicised, ques-
tioned and examined at national and international level.
We thus set out to understand and make known this 
Islamic presence based on its social interaction hot-
spots in the urban landscape of Porto, and to appeal 
to some Muslim traditions by resorting to the senses 
and food, thus fostering greater interaction outside 
the community in order to break and demystify cer-
tain prejudgements that promote invisibility.

1 These are Persian words, but there are other ways to name them according to the country in question.
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rebecca moradalizadeh (Londres, 1989) 
e yasmine moradalizadeh (Santo Tirso, 
1999), irmãs e artistas plásticas luso-i-
ranianas sediadas entre o Porto e Santo 
Tirso, embora contem com percursos in-
dependentes e de 10 anos de diferença, 
unem-se publicamente pela primeira vez 
em dezembro de 2020, com o intuito de 
desenvolverem propostas conjuntas no 
futuro.

Portuguese-Iranian sisters and visual 
artists rebecca moradalizadeh (London, 
1989) and yasmine moradalizadeh (Santo 
Tirso, 1999) live between Porto and Santo 
Tirso. With different backgrounds and a 
ten-year age difference, they publicly come 
together for the first time in December 
2020 to jointly develop future projects.

Fronteiras. Identificar. Repensar. Des-
construir.

Enquanto artistas e irmãs luso-irania-
nas, a aprendizagem possível através da 
história conversacional e da experiência 
sensorial, tornou-se, ao longo do tempo, 
no ponto fulcral para pensarmos a des-
construção da dualidade e fronteira Oci-
dente-Oriente.

Assim, é através do levantamento do 
testemunho pessoal de uma parte da co-
munidade islâmica do Porto, do respigo 
de informação publicada pelos media e 
da tentativa de construção e enriqueci-
mento identitário que assumimos esta 
proximidade com o estudo como metodo-
logia orientadora da mesa e pensamento 
do trabalho.

Partindo do assinalamento de um dos 
meses mais importantes para a comunida-
de muçulmana, o Ramadão, a investigação 
tem como ponto propulsor esta temática 
festiva e de grande cariz ritualístico. As-
sim, são apresentados não só os objetos 
do estudo contíguo a esta celebração como 
também os instrumentos utilizados para 
a compreensão do corpo que a estuda.

Desta forma, é-nos possível traduzir 
este conteúdo adquirido num mapea-
mento visualmente rizomático de alguns 
objetos simbólicos, sendo que estes mo-
mentos-chave remetem para conceitos 
desenvolvidos no processo de investigação 
e abrem caminho para a tentativa de com-
preensão do significado desta “fronteira” 
social, questionando-a, repensando-a e 
desconstruindo-a.

Borders. Identifying. Rethinking. Decon-
structing.

As Portuguese-Iranian artists and sis-
ters, the learning that is possible through 
conversational history and sensory experi-
ence became, over time, the crucial aspect 
to reflect upon the deconstruction of the 
West-East duality and border.

Consequently, it is by conducting a 
survey that gathers personal testimonies 
of part of the Islamic community of Porto, 
by gleaning information published by the 
media, and by attempting to create and 
enrich an identity that we acknowledge 
this proximity to the study as the guiding 
methodology for both the table and the 
thinking about the work.

Pointing out one of the most important 
months as far as the Muslim community 
is concerned, Ramadan, the research is 
propelled by this festivity, which is of great 
ritualistic nature. We therefore present 
not only the objects relating to the study 
of this celebration, but also the instru-
ments used for understanding the body 
that studies it.

In this way, we are able to translate 
the acquired content into a visually rhi-
zome-like mapping of a few symbolic ob-
jects. These key moments refer to notions 
developed in the course of the investiga-
tion and pave the way for the attempt to 
understand the meaning of this social 
“border”, questioning it, rethinking it and 
deconstructing it.
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A Primeira Exposição Colonial Portuguesa teve lugar 
no Jardim do Palácio de Cristal entre 16 de junho e 30 
de setembro de 1934. Tendo como função princi-
pal a propaganda e o comércio, a exibição procurou 
consolidar sentimentos nacionalistas na fase inicial 
do salazarismo e reforçar uma opinião pública favo-
rável ao domínio territorial ultramarino. A Câmara 
Municipal do Porto tinha a exposição em mente 
quando adquiriu o palácio e o terreno, em 1933, 
e teve um papel ativo na sua organização, trabalhando 
de perto com associações e instituições locais e com 
a Universidade do Porto.
Este episódio da história do Porto encontra-se larga-
mente ausente dos manuais escolares e raramente 
é reconhecido ou discutido. Tornou-se mais urgente 
as escolas encararem esta supressão, especialmente 
porque a população do Porto se vem diversificando. 
É essencial analisar estes temas num contexto formal, 
mas também e sobretudo a forma como criamos 
os enquadramentos nos quais discutir estes temas 
fora desse contexto e a forma como se entrelaçam 
com a vida quotidiana, as interações e as ideolo-
gias pré-existentes. Convidamos os jovens a ativar 
e desenvolver ainda mais o mapa num contexto edu-
cativo informal. Utilizaremos métodos de colaboração 
horizontal e técnicas de jogo enquanto ferramentas 
de pensamento crítico e ação política como forma 
de relacionar este contexto histórico com o momento 
presente.
Este processo de mapeamento visa gerar ferramentas 
e formas alternativas de ver e entender os vestígios 
materiais e imateriais e a forma como se manifestam 
atualmente. Os arquivos são usados para guardar 
a memória coletiva. Como Gilles Deleuze descreve, 
a conservação no processo de arquivamento pode 
ser comparada à psicanálise, uma vez que algumas 

From 16th June to 30th September 1934 the Primeira 
Exposição Colonial Portuguesa [First Portuguese 
Colonial Exhibition] took place in the Jardim 
do Palácio de Cristal. With propaganda and com-
merce as its primary function, the exhibition sought 
to consolidate nationalist sentiments in the early 
stages of the Salazar regime and strengthen public 
opinion regarding overseas territorial control. Câmara 
Municipal do Porto had the exhibition in mind when 
it acquired the palace and grounds in 1933. They took 
an active role in its organisation, working closely with 
local associations and institutions and the University 
of Porto.
This episode in Porto’s history is largely absent 
from school textbooks and is rarely acknowledged 
or discussed. It has become more urgent for schools 
to face this erasure, especially as Porto’s population 
is becoming more diverse. It is essential to consid-
er these topics within the formal setting, but also 
and especially how we create the environments 
in which to discuss these topics outside of the 
formal setting and how they are intertwined with 
everyday life, interactions, and pre-existing ideolo-
gies. We invite young people to activate and develop 
the map further in a non-formal educational set-
ting. We will use collaborative horizontal methods 
and gaming techniques as tools for critical thinking 
and political action as a way of connecting this histori-
cal context to the present moment.
This process of mapping aims to generate tools 
and alternative ways of seeing and perceiving these 
material and immaterial traces and how they manifest 
in the current moment. Archives are used to store 
collective memory. As Gilles Deleuze describes, this 
preservation in the archiving process can be com-
pared to psychoanalysis, since some memories 
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memórias são reprimidas, esquecidas ou perdidas. 
Remete, portanto, também para estruturas de poder 
em que se decide quem tem o direito de ficar 
com que documentos.
Há um grande número de referências à Primeira 
Exposição Colonial Portuguesa espalhadas pelo jardim 
e pelos espaços públicos da cidade em monumen-
tos, nomes de ruas e plantas. Esta oficina investiga 
a forma como vestígios materiais (artefactos, árvores, 
elementos arquitetónicos e coleções etnográficas, 
por exemplo) nos podem ajudar a compreender e a 
cartografar legados imateriais ocultos que provocam 
tensões e assombram a contemporaneidade (privilé-
gios pessoais e sistémicos, estruturas institucionais, 
desigualdades sociais e epistemologia eurocêntri-
ca, por exemplo). Para lá desta oficina, incentiva-
mos os jovens a refletirem, serem críticos e pensa-
rem como se podem envolver com projetos, ações 
futuras e coletivos que se encontram a desenvolver 
trabalhos e ideias acerca destas realidades no Porto, 
mas também a desmantelar e a transformar realida-
des num contexto nacional e global.

are repressed, forgotten or lost. It therefore also refers 
to power structures in which the right is assigned 
to who has the right to keep which documents.
There are numerous references to the Primeira 
Exposição Colonial Portuguesa scattered across 
the garden and Porto’s public spaces in monuments, 
street names and plants. This workshop investigates 
how material traces (e.g., artefacts, tree specimens, 
architectural features and ethnographic collections) 
can help us understand and chart hidden immaterial 
legacies that generate tension and haunt contempora-
neity (e.g., personal and systemic privileges, institu-
tional structures, social inequalities and Eurocentric 
epistemology). Beyond this workshop we encour-
age young people to be reflective and critical and to 
consider how they can engage with projects, future 
actions, collectives that are developing works 
and ideas about these realities in Porto also disman-
tling and transforming realities in both the national 
and global contexts.
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interstruct collective foi fundado em 
2018 com o propósito de criar uma pla-
taforma discursiva onde pessoas de 
diferentes origens culturais possam co-
laborar, propor intervenções e encenar 
projetos artísticos. Este fórum incentiva 
a empatia e a autorreflexão como base 
para interromper ideologias e estereó-
tipos adversos. Não existe hierarquia 
organizacional, uma vez que as decisões 
são tomadas coletivamente. Organizamos 
residências artísticas internacionais, ex-
posições, exibições de filmes, palestras, 
visitas guiadas e workshops. Os membros 
incluem Andrei Alecsandru, Beatriz Al-
cântara, Bruno Bontempo, Claire Sivier, 
Desirée Desmarattes, Fifi, Isabel Stein, 
Melissa Rodrigues, Miguel F, Natasha 
Bulha Costa, Sebastian Ioan e Vijay Patel. 

interstruct collective was founded in 
2018 with the purpose of creating a dis-
cursive platform where people from differ-
ent cultural backgrounds can collaborate, 
propose interventions and stage artistic 
projects. This forum encourages empathy 
and self-reflection as a basis for interrupt-
ing adverse ideologies and stereotypes. 
There is no organisational hierarchy, since 
decisions are made collectively. We have 
organised international artist residencies, 
exhibitions, film screenings, talks, guided 
tours and workshops. Members include 
andrei Alecsandru, Beatriz  Alcântara, 
Bruno Bontempo, Claire Sivier, Desirée 
Desmarattes, Fifi, Isabel Stein, Melissa 
Rodrigues, Miguel F, Natasha Bulha Cos-
ta, Sebastian Ioan, and Vijay Patel.

A memória coletiva no seio de uma so-
ciedade ilustra o papel da historiografia 
enquanto diálogo e problema. Por ser uma 
construção social, moldada pelo tempo e 
pelo espaço. Segundo Marc Bloch, a his-
tória pode ser entendida como um olhar 
sobre um espetáculo humano enquanto 
se localiza o observador subjetivo e o ob-
jeto observado. Quando as nossas socie-
dades começam a duvidar de si, devemos 
perguntar-nos se é correto questionar o 
passado ou se este foi corretamente ques-
tionado.

As fronteiras e relações de poder que 
existem no contexto histórico e em livros 
de história podem ser mudadas para as 
fronteiras do momento presente, as quais 
se encontram representadas no nosso 
quotidiano. O exercício de deslocar as 
fronteiras e olhar as lacunas e as histó-
rias sub-representadas ajuda-nos a criar 
ferramentas e formas alternativas de ver 
e perceber assim como de imaginar um 
futuro possível.

Os objetos analógicos e digitais na 
nossa mesa estabelecem o nosso arquivo 
pessoal de referências contemporâneas e 
históricas em diálogo com o jogo enquan-
to elemento de ativação. A nossa mesa 
de trabalho dá início a um esquema de 
mapeamento para relacionar realidades 
e narrativas diferentes em fases e dimen-
sões distintas, como por exemplo a cole-
ção de recordações ativada enquanto frag-
mentos desempenha um papel diferente 
quando transportada para outro quadro.

Apresentamos a nossa secretária de 
trabalho como um ponto de partida para 
criar narrativas descoloniais e antirracis-
tas da Primeira Exposição Colonial Portu-
guesa, que teve lugar no Porto, em 1934.

The collective memory within a society 
illustrates the role of historiography as 
a dialogue and as a problem. Because it 
is a social construct, shaped by time and 
space. According to Marc Bloch, history 
can be understood as a look at a human 
spectacle while locating both the sub-
jective viewer and the observed object. 
Whenever our societies begin to doubt 
themselves, one should ask whether it is 
right to question the past or whether it 
has been questioned right.

The borders and power relations that 
exist within the historical context and his-
tory books can be shifted to borders in 
current time which are represented in 
our daily lives. The exercise of moving 
the borders and having a look at the gaps 
and underrepresented histories helps us 
to generate tools and alternative ways of 
seeing and perceiving as well as imagining 
a possible future.

The analogue and digital objects on 
our table create our personal archive of 
contemporary and historical references 
in dialogue with gaming as an activation 
element. Our working table initiates a 
mapping scheme to connect different re-
alities and narratives in various stages 
and dimensions, as for example the col-
lection of souvenirs activated as pieces 
plays a different role when transported 
to another board. 

We present our working desk as a 
starting point to create decolonial and 
anti-racist narratives from the First Por-
tuguese Colonial Exhibition that took place 
in Porto in 1934.
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A propagação contínua da atual pandemia covid-19 
ativou modelos de controlo social e uma sequência 
de estados de emergência. Estes estados desen-
cadearam pressões para estabelecer fronteiras 
entre populações no espaço urbano. A convivên-
cia, o encontro e a sociabilização foram, por isso, 
drasticamente limitados. Estar em espaço público 
e os nossos sentidos num ambiente compartilhado 
aumentou a nossa sensibilidade e despertou um sexto 
sentido, o medo de contaminação pelo vírus. Durante 
vários meses, parques e praças estiveram interdi-
tos ou com acesso restrito, bloqueados com fitas 
de aviso por segurança sanitária, embora parecen-
do cenários de crime. Sentar num banco numa 
praça, uma atividade rotineira para muitos, tornou-se 
numa ação que pode gerar tensão, e até violação 
das restrições impostas para controlar a pandemia. 
Nosso olhar interroga a cidade: Como é que este 
medo abalou fronteiras da esfera pessoal e as nossas 
formas ou meios de sociabilização? Qual é o papel 
dos espaços públicos numa condição pandêmica? 
Que transformações e outros hábitos estão presentes 
na dinâmica destes espaços? 
Partindo de um objeto tão vulgar como os bancos 
situados na Praça Marquês de Pombal, na zona norte 
do Porto, propomos uma reflexão sobre os encontros 
das esferas individuais, entre os que utilizam o espaço 
público. O mapa aborda a ideia de fronteira invisível 
associada à dimensão da geografia comportamen-
tal, à esfera pessoal e aos processos de sociabiliza-
ção durante e após os confinamentos. Mapeámos 
o afastamento a partir do medo, mas também a pro-
ximidade a partir da confiança e a partir das demais 
coreografias sociais que estas dinâmicas revelam. 
Deste modo, à condição de centralidade, acessibilida-
de e mobilidade do Marquês, acrescem estas outras 

The ongoing spread of the current covid-19 pan-
demic triggered patterns of social control and a 
series of states of emergency, which led to pressure 
to establish borders among the population in the 
urban space. Coexistence, get-togethers and socialisa-
tion were therefore drastically limited. Being in a pub-
lic space and having our senses in a shared environ-
ment heightened our sensitivity and awakened a sixth 
sense, that of the fear of being contaminated by the 
virus. Parks and squares were off limits or had restrict-
ed access for several months, enclosed with warning 
tape for health safety but resembling crime scenes. 
An everyday activity such as sitting on a bench in a 
square turned into an action capable of generating 
tension and even violating the restrictions dictated 
to control the pandemic. Our gaze questions the city: 
How did this fear shake personal boundaries and the 
way we socialise? What role do public spaces play 
in a pandemic? Which transformations and other hab-
its can be found in the dynamics of these spaces?
Based on objects as ordinary as the benches at the 
Marquês de Pombal Square in the northern part 
of Porto, we put forward a reflection on the encoun-
ters of individual spheres among those using the pub-
lic space. The map addresses the notion of invisi-
ble border associated with behavioural geography, 
personal sphere and socialising processes during 
and after confinement periods. We mapped distance 
based on fear, but also proximity based on trust 
and on the other social choreographies these dynam-
ics reveal. In this way, in addition to being central, 
accessible and mobile, Marquês is the stage for these 
other choreographies that are also confronted with 
a forbidden, desired and claimed stay—the park’s 
public benches turn into a micro-territory of negotia-
tion, appropriation and/or transgression.
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coreografias que se confrontam também com condi-
ções de permanência proibida, desejada e reclamada 
– aqui, os bancos públicos do jardim, tornam-se tam-
bém um microterritório de negociação, apropriação e/
ou transgressão.
Revisitamos (e atualizamos) a Teoria Proxémica 
de Edward T. Hall (1966), que estudou o uso do espa-
ço e das distâncias nas relações interpessoais, esta-
belecemos uma relação entre o espaço individual e as 
distâncias impostas em tempos de (des)confinamento. 
O estudo na Praça do Marquês de Pombal ancora-
-se assim na observação das distâncias entre quem 
lá chega, faz uso do espaço e entre estes intervenien-
tes e elementos que os rodeiam. Pensámos no sur-
gimento de bolhas pessoais alargadas, inspiradas 
pelo medo do invisível e do contagioso, relacionando 
com os desenhos circulares de T. Hall. Estes dese-
nhos esquemáticos dividem-se em círculos de espaço 
íntimo, pessoal, social e público, especificando as dis-
tâncias “confortáveis” (socialmente aceitáveis), para 
cada um desses eixos. Estas distâncias são influen-
ciadas não só pelas características culturais de cada 
sociedade, mas também por noções sensoriais – 
calor, cheiro ou sons.
O mapeamento é fruto de representações gráficas 
das coreografias e gestos que revelam as esferas 
de intimidade, medo e distanciamento. A identifi-
cação das bolhas pessoais de privacidade é feita 
através de práticas de acumulação visual e narrati-
vas de observação que revelaram comportamentos 
de sociabilização, dinâmicas de convívio e de coe-
xistência em espaços coletivos. É um convite para 
uma reinterpretação do espaço público num contexto 
pandémico. 

We revisited (and updated) the theory of proxem-
ics by Edward T. Hall (1966), who studied the use 
of space and distances in interpersonal relations 
and established a connection between individual 
space and the distances dictated during (de)confine-
ment periods. The study carried out at the Marquês 
Square is thus anchored in the observation of the dis-
tances between those going there and making use of 
the space, but also between them and the elements 
surrounding them. We considered the appearance 
of enlarged personal bubbles based on the fear of the 
invisible and the contagious, establishing a connec-
tion with T. Hall’s circle drawings. These schematic 
drawings are divided into circles of intimate, personal, 
social and public space, specifying the ‘comfortable’ 
(socially acceptable) distances for each of those axes. 
Those distances are influenced not only by the cultur-
al characteristics of each society, but also by sensory 
notions, such as heat, smell and sound.
The mapping is the result of graphic depictions of the 
choreographies and gestures that reveal the spheres 
of intimacy, fear and distancing. Personal privacy bub-
bles are identified through practices of visual accu-
mulation and observation narratives, which revealed 
socialising behaviours and interaction and coexistence 
dynamics in collective spaces. An invitation to reinter-
pret public space in a pandemic setting.
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curbes_esap - grupo experimental de 
trabalho da esap surgiu em 2021 e é 
constituído por estudantes da primeira 
edição da Pós-Graduação em Curadoria, 
Cultura Urbana e Práticas Espaciais da 
esap - Isabelle Neri, Lívia Barts, Mariana 
Morais, Marina Rei, Teresa Arêde, Vanes-
sa Spanholi. O grupo realiza levantamento 
crítico sobre espaços públicos, mapeando, 
interpretando e revelando práticas espa-
ciais e sociais no Porto. A linguagem usada 
pelo grupo é uma mistura orgânica entre 
o Português do Brasil e o Português de 
Portugal devido às nacionalidades que o 
compõem. Os trabalhos são coordenados 
pelos professores Joana Rafael, Miguel 
Costa e Inês Moreira no âmbito da esap.

curbes_esap - experimental work group 
of esap was born in 2021 and compris-
es students from the first edition of the 
Post-Graduate Degree in Curatorship, 
Urban Culture and Spatial Practices at 
esap – Porto Higher School of Arts: Isa-
belle Neri, Lívia Barts, Mariana Morais, 
Marina Rei, Teresa Arêde and Vanessa 
Spanholi. The group undertakes critical 
surveys of public spaces, mapping, inter-
preting and revealing spatial and social 
practices in Porto. They use an organic 
blend of Brazilian and European Portu-
guese given their different nationalities. 
Professors Joana Rafael, Miguel Costa 
and Inês Moreira coordinate their work 
in the scope of esap.

Exercícios de observação do coletivo expe-
rimental, curbes_esap, grupo composto 
por mulheres de nacionalidades diversas 
(brasileira, portuguesa e húngara), que 
possibilitaram olhar eclético e em detalhe 
sobre as coreografias sociais da Praça do 
Marquês de Pombal. Partindo da Teoria 
Proxémica de Edward T. Hall (1966), re-
colheram-se padrões em forma circular, 
visíveis, não-invisíveis e sensoriais de mo-
vimentações e negociações relacionadas 
com a bolha íntima/pessoal num espaço 
público. 

Os processos de acumulação partiram 
de registos fotográficos, documentação 
sonora e vídeo, que levaram o grupo a re-
desenhar uma perspetiva atípica e não 
percetível ao olho.  Processos de experi-
mentação concreta sobre os quotidianos 
do Marquês permitiram o desenho de 
bolhas orgânicas, algumas semelhantes 
a células moleculares que representam 
metaforicamente coreografias sociais 
em espaço condicionado e em tempos de 
pandemia.   

 A mesa de trabalho representa a 
metodologia experimental, que explora a 
combinação de situações e variações com 
possibilidades alternativas de represen-
tação visual dos fenómenos revelados nos 
espaços de negociação, aliando diferentes 
linguagens e estratégias de representação 
que revelam o repertório plural do grupo.

Observation exercises by the experimen-
tal collective curbes_esap, a group com-
prising women of different nationalities 
(Brazilian, Portuguese and Hungarian), 
that allowed for an eclectic and detailed 
look at the social choreographies in the 
Marquês de Pombal Square. Based on the 
theory of proxemics by Edward T. Hall 
(1966), we gathered circle-shaped visi-
ble, non-invisible and sensory patterns of 
movements and negotiations concerning 
the intimate/personal bubble in a public 
space.

The accumulation processes were 
based on photographic records, and sound 
and video documents, which led the group 
to redesign an atypical perspective that 
the eye could not perceive. Specific exper-
imentation processes on the daily routines 
in Marquês enabled us to draw organic 
bubbles, some of which similar to molecu-
lar cells that metaphorically represent so-
cial choreographies within a conditioned 
space during pandemic times.

The worktable represents the experi-
mental methodology, which explores the 
combination of situations and variations 
with alternative possibilities of visual rep-
resentation of the phenomena revealed 
in the negotiation spaces, combining 
different languages and representation 
strategies that reveal the group’s plural 
repertoire.
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A lei que vigora em Portugal para a radiodifusão, 
considera apenas a existência de rádios de serviço 
público (primeiro setor) e de rádios de serviço privado 
(segundo setor), sem fazer nenhuma alusão à exis-
tência do terceiro setor, as Rádios Comunitárias (rc). 
Assim, este setor – que se caracteriza pela gestão 
participativa, por dar voz às minorias, por promo-
ver a inclusão, por difundir a música experimental, 
por dinamizar a cultura, a política e a sociedade local 
– vê cerceado o seu direito a antena. As rc foram des-
terradas do território sonoro modulado pelo embate 
da onda eletromagnética com o acidente geográfico 
e o desenho urbano.
Lendas urbanas contam que algumas rádios comuni-
tárias operam esporádica e pontualmente na clandes-
tinidade que, aqui e acolá, ora sim, ora não, se pode 
escutar uma transmissão pirata, com sua sonoridade 
modulada pelo ativismo. O caçador de ondas de rádio, 
cartógrafo de frequências, vai derivar pela cidade, 
com sua rádio-mochila, em busca dessa onda mítica 
comunitária.
A rádio comunitária analógica é historicamente mar-
cada como território de liberdade e de luta, espaço 
de contestação social, diversidade cultural e luta 
política, como foi: para os mineiros chilenos na déca-
da de 70, para as contraculturas das décadas de 60 
e 70 nos Estados Unidos e na Europa, para os países 
da Africa pós-colonial e como ainda é para as muitas 
rádios com carácter comunitário que hoje resistem 
na Frequência Modulada (fm), dinamizando a partilha 
e as estratégias participativas.
Reivindicando poeticamente o direito à antena 
e à uma política de apoio às rc, o presente traba-
lho de mapeamento busca mapear as fronteiras 

The radio broadcasting law in force in Portugal only 
considers the existence of public service broadcast-
ers (first sector) and commercial broadcasters (sec-
ond sector), and does not mention the third sector, 
community radios. This sector, which is characterised 
by participatory management, giving voice to the 
minorities, promoting inclusion, divulging experi-
mental music and invigorating local culture, poli-
tics and society, has its access to airtime curtailed. 
Community radios were banished from the sound ter-
ritory that is modulated by the electromagnetic wave 
colliding against geographical accidents and urban 
design.
Urban legends tell of a few community radios operat-
ing occasionally and clandestinely. They say that here 
and there, now and then, you can listen to a pirate 
broadcast whose sound is modulated by activism. 
The radio wave hunter and frequency cartographer 
will wander the city with his radio-backpack searching 
for that mythical community wave.
Analogue community radio is historically seen as a 
land of freedom and struggle, a place of social pro-
test, cultural diversity and political struggle, as it 
was for the Chilean miners in the 1970s, for the 
countercultures of the 1960s and 70s in the usa and 
in Europe and for postcolonial African countries, 
and as it still is for the many radios of a communi-
ty nature that resist in the frequency modulation 
(fm) spectrum, fostering sharing and participatory 
strategies.
Poetically claiming the right to airtime and a support 
policy for community radios, this work intends to map 
the symbolic, geographical and political borders that 
limit the range of the radio waves broadcast by Porto’s 
community radios.
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simbólicas, geográficas e políticas que limitam 
o alcance das ondas hertzianas das rc do Porto.
O mapeamento que propomos vai buscar a pos-
sibilidade de uma transmissão via antena de uma 
rádio comunitária em fm, mas também vai se ocupar 
da ausência de transmissão, denominada “frequên-
cia branca”, a vibração do vazio, esta onda demarca 
o território da ausência do setor na radiodifusão. Esta 
frequência resultante da ausência de transmissão 
é vazia, mas não silenciosa. Há sempre uma vibração, 
uma onda em deslocamento que, durante o caminho, 
é modulada pelo acidente geográfico e pelo desenho 
arquitetónico e urbanístico da cidade. Esta onda vibra 
emitindo sons, ruídos e distorções, frutos, da sua 
interação com a paisagem. O mapeamento se dará 
em relação ao alcance e ao comportamento da onda 
na faixa de frequência. Numa captura nómade, 
o mapeamento vai procurar as fronteiras da frequên-
cia comunitária.
A nossa proposta cartográfica é o rádio-mapa. 
Uma cartografia sonora que conjuga a plataforma 
do Google Maps, com aplicativos de geolocalização 
e um sistema de captura nómade e retransmissão 
em tempo real de ondas de rádio. Uma cartografia 
sonora tendo as ondas de rádio como instrumento 
coletivo de desenho de mapa e a geografia do terri-
tório como cartógrafo espontâneo de mapas sonoros. 
O rádio-mapa nasce da combinação entre uma cami-
nhada, a captação e a transmissão de ondas de rádio 
em deslocamento e em tempo real, e um mapa 
com rastro e geolocalização.

The mapping we suggest goes looking for commu-
nity radios using an antenna for fm broadcasting, 
but it will also deal with the absence of broadcast-
ing, which is called white frequency, void vibration, 
a wave that outlines the sector’s lack of broadcasting 
space. The frequency originating in the lack of broad-
casting is empty, but it is not silent. There is always 
a vibration, a travelling wave that is modulated 
along the way by geographical accidents and the 
architecture and urban design of the city. This wave 
vibrates sending out sounds, noise and distortion, 
which are the result of its interaction with the land-
scape. The mapping will take place in relation to the 
wave’s range and the way in which it behaves within 
its frequency band. Resorting to a nomad capture, 
the mapping will look for the borders of community 
frequency.
Our cartographic proposal is the radio-map. A sound 
cartography that combines the Google Maps plat-
form with geolocation apps and a radio waves 
nomad capture and real-time rebroadcasting system. 
A sound cartography making use of radio waves 
as a collective tool to draw maps and of the geog-
raphy of the area as a spontaneous cartographer 
of sound maps. The radio-map is born from com-
bining a walk, the moving and real-time capture 
and broadcast of radio waves, and a map with a trail 
and geolocation.
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rodrigo paglieri nasceu em Santiago do 
Chile, viveu e trabalhou no Brasil de 1988 a 
2018 e, desde setembro de 2019, reside no 
Porto. É Professor Auxiliar Convidado no 
curso de Artes Visuais da Escola de Arqui-
tetura da Universidade do Minho – eaum, 
onde também atua como investigador co-
laborador do Laboratório de Paisagens, 
Património e Território –Lab2pt.
Desde 2019, é Doutor em Artes Visuais 
pelo Programa de Pós-Graduação da Es-
cola de Belas Artes da Universidade Fe-
deral do Rio de janeiro – ppgav/eba/ufrj.

Desde 1998, Rodrigo Paglieri tem rea-
lizado exposições individuais; concebido, 
participado, colaborado e organizado inú-
meros eventos, tais como e exposições 
coletivas, workshops, cursos, aulas pú-
blicas ou conferências. Recebeu prémios 
e distinções, estando representado em 
instituições e coleções privadas. Atua, 
desde a sua formação, como Professor 
Convidado em importantes universida-
des federais brasileiras, nomeadamente, a 
Universidade de Brasília e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, e em respeita-
das universidades particulares.

rodrigo paglieri was born in Santiago do 
Chile, lived and worked in Brazil from 1988 
to 2018 and has been living in Porto since 
2019. He is an assistant visiting professor 
in the visual arts course at the School of 
Architecture of the University of Minho, 
where he is also a researcher at the Land-
scape, Heritage and Territory Laboratory 
(Lab2pt). He has a doctorate in visual arts 
from the School of Fine Arts of the Fed-
eral University of Rio de Janeiro (2019). 
Since 1998, he has held solo exhibitions 
and designed, participated in, collaborat-
ed with and organised numerous events, 
including group exhibitions, workshops, 
courses, open classes and lectures. He 
won awards and distinctions and features 
in private institutions and collections. He 
is visiting professor in major Brazilian fed-
eral universities, such as the University of 
Brasília and the Federal University of Rio 
de Janeiro, and in distinguished private 
universities.

Em resposta à provocação para mapear 
as fronteiras invisíveis do Porto, propus 
cartografar as fronteiras nómadas dos 
territórios invisíveis demarcados pelas 
ondas eletromagnéticas das transmissões 
de rádios comunitárias. Assim, os proces-
sos envolvidos na criação, as matérias, as 
tecnologias e, consequentemente, a minha 
mesa de trabalho refletem essa invisibi-
lidade e essa mobilidade, transitando do 
físico ao imaterial, do analógico ao digital, 
da cor-luz à cor-pigmento, do espaço real 
ao espaço virtual, do tridimensional ao 
bidimensional. A busca é pela desterri-
torialização dos territórios. Territórios 
sobrepostos em camadas e cruzamentos 
que buscam uma cartografia crítica do 
lugar. O mapa que proponho parte do 
cruzamento entre o presente histórico e 
a ficção simbólica do território mapeado.

Na prática, o trabalho processa-se 
no cruzamento de informações sono-
ras, visuais e textuais, e situa-se sobre 
os territórios do social, do político e do 
cultural ocupados pelas rádios comuni-
tárias no amplo espectro da radiodifusão. 
A metodologia utilizada para isto cruza 
vários processos: a vivência do corpo no 
território, a captura analógica de áudio, a 
transmissão de áudio via stream, a criação 
de um mapa com geolocalização e rastro 
de percurso sobre a plataforma do Google 
Maps, a produção de um vídeo, a impres-
são de telas do mapa digital, o desenho e 
recorte do mapa físico e a construção de 
objetos. Durante o processo de criação, 
todos esses territórios, que se sobrepõem 
na metodologia de mapeamento do Rá-
dio-Mapa Comuna: O caçador de ondas, 
convivem sobre a mesa de trabalho.

In response to the challenge of mapping 
the invisible borders of Porto, I suggest-
ed charting the nomad borders of the in-
visible territories delimited by the elec-
tromagnetic waves of community radio 
broadcasts. Accordingly, the creative 
processes, the matters, the technologies 
and consequently my worktable reflect 
that invisibility and mobility, shifting from 
physical to immaterial, from analogue to 
digital, from colour-light to colour-pig-
ment, from real space to virtual space, 
from three dimensions to two dimensions. 
Looking to reterritorialize territories. Ter-
ritories that are superimposed in layers 
and crossings and that seek a critical 
cartography of the place. The map I put 
forward is based on the intersection of 
the historical present and the symbolic 
fiction of the mapped territory.

In practice, the work takes place 
crossing sound, visual and textual data, 
and it focus on the social, political, and 
cultural territories occupied by commu-
nity radios within the broad spectrum of 
radio broadcasting. The methodology I 
employ for this purpose crosses several 
processes: the experience of the body in 
the territory, analogue audio recording, 
audio streaming, creating a map using ge-
olocation and a route trail over the Google 
Maps platform, producing a video, print-
ing canvases of the digital map, drawing 
and cutting out a physical map, and mak-
ing objects. During the creation process, 
all those territories, which overlap in the 
mapping methodology of the Communal 
Radio-Map: The Wave Hunter, coexist on 
the worktable.
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Respira fundo.
Outra, e outra vez.
Atenta no corpo e o seu meio.
O que sentes?

Consegues sentir o ar a incorporar-te? Esse ar límpido 
e fresco? Sentes a toxicidade nefasta que paira à tua 
volta? Sentes os teus alvéolos a absorvê-la na corren-
te sanguínea e a percorrer o corpo? 
Quando respiramos conscientemente, a nossa aten-
ção e perceção voltam-se para os órgãos afetos, 
assim como para o ambiente, o ar e as suas sen-
sações. Sentimos e experienciamos o nosso corpo 
todos os dias de forma constante, sentimos o ar 
ao inspirar, os pulmões a insuflar, e, no entanto, 
não sentimos os milhares de operações microscópi-
cas que nos mantém vivos e funcionais. 
Neste sentido, criaram-se uma série de dispositi-
vos portáteis programados para detetar a presença 
de gases tóxicos no ar, permitindo mapear e “sen-
tir” a toxicidade nos percursos quotidianos. Esta 
cartografia especulativa mapeia em várias escalas 
temporais e espaciais partículas e substâncias tóxi-
cas que pairam na atmosfera como metáfora para 
as várias camadas de toxicidades ideológicas e cultu-
rais enraizadas na vida. A partir da experiência direta 
ou indireta mediada por sensores biométricos expõe-
-se a poluição do ar e a sua aparente invisibilidade. 
Procura-se trazer à tangibilidade dos sentidos essa 
toxicidade que não vemos, mas incorporamos todos 
os dias.
A toxicidade é algo relativo que se manifesta de várias 
formas. O dióxido de carbono na atmosfera pode 
ser tanto benéfico, como potencialmente letal. Trata-
se de uma relação de desarmonia entre o corpo e uma 
entidade externa. No entanto, no exercício de mapear 

Breathe deeply.
Again, and again.
Feel your body and the air around you.
What do you feel?

Can you feel the air penetrating you? Is it healthy 
and clean? Or can you feel the deadly toxicity hov-
ering in the air? Can you feel your lungs absorbing 
it into your bloodstream?
When we breathe consciously, we feel our body. 
Our attention and perception go to the affected 
organs, as well as to the air and the surrounding 
environment. We breath and we feel the air in our 
mouth and nose, the lungs inflate and deflate almost 
automatically. We experience our bodies every day, 
and still we don’t entirely feel our body or perceive 
every operation and cell interaction that maintain 
us alive and functional.
In a search for this kind of tangibility, several DIY elec-
tronic portable devices have been created in order 
to augment our biological senses and to capture 
information on the levels of toxicity we fill our bod-
ies within our daily routes. This tentative cartography 
maps toxic particles and substances floating in the 
air as a metaphor for the various layers of ideo-
logical and cultural toxicities rooted in life. Based 
on direct and indirect experience mediated by biom-
etric sensors, air pollution and its apparent invisibility 
are exposed through real-time public feed updates 
and live translation of data into noise music. Through 
this mapping exercise, one seeks/we seek to render 
the toxicity we do not see, but incorporate every day, 
tangible to the senses.
Toxicity is a relative concept that manifests itself 
in many ways: carbon dioxide in the atmosphere 
can be both beneficial and potentially lethal. 
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essas fronteiras tóxicas, conclui-se que entre o corpo 
e o ar não há uma entidade externa, não existem real-
mente fronteiras. A pele é porosa, penetrável, absorve 
e expele. O ar ocorre por toda a parte, nele viajam 
moléculas de oxigénio, dióxido de carbono, monóxido 
de carbono, hidrogénio, metano, pólen, esporos, fun-
gos, bactérias, sementes, microplásticos, pó, insec-
ticidas, benzenos e tantas outras partículas invisíveis 
que compõem a atmosfera. Os muros, as máscaras 
ou qualquer outra tecno-remediação que inventamos 
como salvação não vão isolar o corpo do seu meio 
vital de existência - a atmosfera -, que nos incorpora 
e contem o planeta inteiro. Qual é então essa entida-
de externa provocadora de desarmonia? A poluição? 
As petrolíferas? O capitalismo?
Nos nossos percursos da cidade, encontrámos várias 
camadas de toxicidade que vagueiam e incorpo-
ram as estruturas essênciais à organização da vida 
em comum e que se comportam analogamente 
à poluição atmosférica. As nuvens de fumo denso 
do petróleo queimado que inalamos são o presente 
de uma sociedade hierárquica, especista, euro-falo-
-centrada baseada na extração violenta e acumulação 
infinita de recursos e poder. Racismo endémico e sis-
témico, violência objetiva e subjetiva, inacessibilidade 
dos recursos, e uma lista infinitiva de partículas invisi-
veis que premeiam a vida e nos asfixia. A contamina-
ção e perpetuação desta cultura tóxica na organização 
das nossas vidas é a toxidez que não nos deixa respi-
rar, que marginaliza e adoece o corpo coletivo. De que 
nos valem as cidades se não conseguimos respirar?

To humans, it is a relationship of disharmony between 
the body and an external entity. However, in the 
exercise of mapping these toxic boundaries we con-
clude that between the body and the air around 
us there is no external entity, there are no real bor-
ders. The skin is porous and penetrable, it absorbs 
and expels. The air is everywhere and contains 
everything: molecules of oxygen, carbon dioxide, car-
bon monoxide, hydrogen and ethane, pollen, spores, 
fungi, bacteria, seeds, aerosols, micro-plastics, dust, 
benzene, insecticides, formaldehyde and so many 
other invisible particles that form the atmosphere. 
We have no choice but to breathe. Walls, masks 
or any other techno-fixes that we invent to save 
us will not isolate the body from its vital environment. 
So what is this external entity that causes disharmo-
ny? Pollution ...? Oil companies? Capitalism?
In the city we find several layers of toxicity that 
wander and penetrate the essential structures 
of our life in common, acting similarly to air pollu-
tion. The clouds of dense smoke from burnt oil that 
we inhale daily are the result of a hierarchical, spe-
ciesist and Eurocentric society, based on violent 
extraction and the infinite accumulation of resources 
and power. Endemic and systemic racism, objective 
and subjective violence, inaccessibility of resources 
and an endless list of invisible toxic gases that reward 
life. The contamination and perpetuation of this toxic 
culture in the organization of our lives is the toxic-
ity that smothers us that marginalizes and sickens 
the collective body. What is the use of cities if we 
cannot breathe?
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inês tartaruga água (Válega, 1994) Ar-
tista multidisciplinar centrada nas ques-
tões da ecologia profunda e da biopolítica, 
exploradora sonora e adepta da filosofia 
faça-você-mesmo bem como de práticas 
colaborativas e participativas em espaço 
público. Participa em exposições coleti-
vas desde 2013, com destaque para a XIII 
Bienal Internacional de Cerâmica Artís-
tica (Aveiro, 2017), o festival-laboratório 
Убежище/Suoja/Shelter (Helsínquia, 
2019), 48 часов Новосибирск (Sibéria, 
2019) e Soundscapes (Bahrain, 2019), e 
realiza a sua primeira residência artís-
tica individual, Méhtēr: Matéria, Forma 
e Transformação, no Museu Júlio Dinis, 
em Ovar (2018). Funda com Xavier Paes 
a galeria ov/art (2021), o coletivo refluxo 
e o duo musical dies lexic (2015) que se 
apresentou em Tui, Paris e Amesterdão. 
Integra o coletivo artístico internacional 
Mycelium (Rússia, Dinamarca, Itália, eua 
e Portugal) e moscxs com sede no Porto.

inês tartaruga água (Válega, 1994) She is 
a multidisciplinary artist who focuses on 
the issues of deep ecology and biopolitics, 
a sound explorer, and an enthusiast of the 
DIY philosophy as well as of collaborative 
and participative practices in the public 
space. She has participated in group ex-
hibitions since 2013, highlighting the XIII 
International Biennial of Artistic Ceram-
ics (Aveiro, 2017), the Убежище/Suoja/
Shelter Festival-Laboratory (Helsinki, 
2019), 48 часов Новосибирск (Siberia, 
2019) and Soundscapes (Bahrain, 2019). 
Her first individual artistic residency, 
Méhtēr: Matéria, Forma e Transformação 
[Méhtēr: Matter, Form and Transforma-
tion], took place at the Júlio Dinis Mu-
seum in Ovar (2018). With Xavier Paes 
she founded the ov/art gallery (2021), the 
refluxo collective and the dies lexic mu-
sical duo (2015), which performed at Tui, 
Paris and Amsterdam. She is part of the 
international artistic collective Mycelium 
(Russia, Denmark, Italy, USA and Portu-
gal) and moscxs, based in Porto.

Assentes nesta mesa do-it-yourself cons-
truída maioritariamente a partir de lixo, 
encontram-se as fronteiras do espaço do 
raciocínio e pensamento, as leituras, foto-
grafias, mapas, respigos, bases de dados 
em tempo real e outras referências que 
deram forma às cartografias da ToxiCi-
dade. Este projeto multiforme emerge de 
uma investigação de formas de emancipa-
ção coletiva, regeneração e agenciamento 
ambiental.
A recolha, mapeamento e tradução de 
concentrações de gases tóxicos suspensos 
no ar foi desenvolvida através da criação 
e programação de circuitos eletrónicos 
com sensores de qualidade do ar, micro-
controladores como o esp32 ou Arduino 
e plataformas IoT (Internet das Coisas) 
que permitem a conexão entre objetos da 
realidade e o mundo da Internet, possibi-
litando a criação de reações-respostas aos 
dados coletados em tempo real, neste caso 
o envio automático da carta (e-manifesto) 
endereçada à Câmara Municipal do Porto.

Para além da poluição atmosférica que 
afeta humanos e não-humanos (como o 
destino fatal de uma abelha morta encon-
trada no percurso), encontram-se fron-
teiras que se impõem na cidade também 
elas produtoras de toxicidade, como a ini-
quidade no acesso à cidade ou no direito 
à deslocação, do qual o auto de notícia da 
Metro do Porto é representativo. Estas 
fontes de emissão “invisíveis” e as suas 
contaminações ideológicas concentradas 
no mapa conceptual de ramificações to-
xicológicas (através do estudo entre ca-
madas de intervenção especulativa com 
dispensador de álcool-gel e tinta como 
instrumento de pintura sobre brochu-
ra do Dia Internacional dos Museus de 
2018) não serão extintas com máscaras 
ou outras formas de tecno-remediação. 
Assim, estes mapeamentos, para além de 
procurarem expor a poluição atmosférica, 
tentam sobretudo desenvolver um espaço 
para a criação de respostas de reclamação 
da cidade.

Resting in this do-it-yourself table mostly 
made out of rubbish one finds the borders 
of the reasoning and thinking space, and 
the readings, photographs, maps, glean-
ings, real-time databases and other ref-
erences that shaped ToxiCity’s cartog-
raphies. This many-sided project stems 
from a research for methods of collective 
emancipation, regeneration and environ-
mental mediation. The gathering, map-
ping and translation of concentrations 
of airborne toxic gases was developed 
by creating and programming electronic 
circuits with air quality sensors, micro-
controllers such as esp32 or Arduino and 
IoT platforms that enable the connection 
between real objects and the Internet 
world, thus making it possible to generate 
reactions-responses to the data gathered 
in real time, or in this case to automatical-
ly send a letter (e-manifesto) addressed 
to the Porto City Council. Aside from air 
pollution that affects both humans and 
non-humans (as the lethal fate of a dead 
honeybee I found in my route), one comes 
across borders that impose themselves on 
the city and also produce toxicity, like the 
iniquity in accessing the city or in the right 
to movement, of which the official report 
by Metro do Porto is emblematic. These 
“invisible” sources of emissions and their 
ideological contaminations, concentrated 
on the conceptual map of toxic ramifica-
tions (through the study between layers 
of speculative intervention with an alcohol 
gel dispenser and ink to paint over an In-
ternational Museum Day’s brochure from 
2018), will not be put out by using masks 
or other forms of techno-fixes. Aside from 
looking to expose air pollution, these map-
pings therefore most of all try to estab-
lish a space to come up with answers to 
reclaim the city.
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Este exercício invoca, a uma escala do-
méstica, os locais concretos e as fronteiras 
invisíveis que nos propusemos documen-
tar durante o processo de construção cola-
borativo da ark porto Escola dos Confins 
e de Nenhures (parte do projeto europeu 
moving borders). Os tampos das secretá-
rias dos participantes (coletivos, artistas, 
curadores) são imaginados enquanto topo-
grafias, congelando um momento no tem-
po como um esboço do processo criativo 
e criando, por acumulação, um caderno 
visual coletivo.

Os objetos num tampo de secretária 
são objetos migratórios, circulando entre 
suportes analógicos e digitais, entre espa-
ços, entre várias dimensões da prática. 
Este conjunto de fotografias constitui-
rá uma primeira aproximação entre as 
realidades dos participantes do projeto, 
procurando revelar alguns aspetos dos 
seus processos de anotação, temas e ins-
trumentos. Individuais ou partilhados, os 
tampos das secretárias, entendidos como 
parte do território, diluem ou reconfigu-
ram fronteiras entre processo e produ-
to, espaço público e privado, pesquisa e 
exposição, condensando uma parte das 
ideias e materiais recolhidos no terreno 
para a elaboração de cada um dos mapas 
que serão construídos durante o projeto.

This exercise summons, on a domestic 
scale, the concrete places and invisible 
borders that we set out to document dur-
ing the collaborative construction pro-
cess of ark porto A School at the Edge 
of Nowhere (part of the European project 
moving borders). The workstables of the 
participants (collectives, artists, curators) 
are imagined as topographies, freezing a 
moment in time as a sketch of the creative 
process and creating, by accumulation, a 
collective visual notebook.

The objects on a desktop are migrat-
ing objects, moving between analogue 
and digital supports, between spaces, 
between various dimensions of practice. 
This series of photographs will be a first 
approximation between the realities of 
the participants in the project, aiming to 
reveal some aspects of their annotation 
processes, themes and instruments. In-
dividual or shared, the desktops, under-
stood as part of the territory, dilute or 
reconfigure boundaries between process 
and product, private and public space, 
research and exhibition, condensing a 
part of the ideas and materials collected 
in the field for the elaboration of each of 
the maps being built during the project.
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As fronteiras invisíveis que nos propuse-
mos mapear no nosso projeto de curadoria 
ark porto Escola dos Confins e de Ne-
nhures revelam realidades menos conhe-
cidas e cuidadas do Porto – da discrição 
religiosa a contrastes físicos, pobreza ou 
carácter performativo de corpos migran-
tes. Durante o processo (sobretudo em 
linha), sentimos necessidade de documen-
tar e revelar os locais e as mesas onde 
os nossos artistas, coletivos e ativistas 
convidados se vêm reunindo e desenvol-
vendo os seus abrangentes exercícios de 
mapeamento. Que contêm e sustentam 
as mesas pessoais? Que exibem? Como se 
relacionam os seus fragmentos?

Se as várias questões, processos e 
referências que a pesquisa e o trabalho 
artístico incorporam tendem a ser legíveis 
nos nossos espaços de trabalho – e podem 
mudar e alternar muito rapidamente –, 
sob confinamento por causa da covid-19 
essas mesas sintetizam novas dimensões 
públicas. Mesas de escritórios em casa, 
de cozinha e de jantar tornaram-se novas 
praças públicas, salas de reuniões, cafe-
tarias e salas de convívio, substituindo os 
sítios mais formais nas cidades. O confina-
mento causado pela covid-19 forçou-nos 
a expor espaços íntimos como os novos 
cenários de acontecimentos públicos (e 
pano de fundo das instituições que cos-
tumávamos habitar).

Enquanto curadores e investigadores, 
estamos a mapear estes cenários priva-
dos, que são locais de trabalho em casa 
que se estão a transformar em novos 
espaços públicos (apesar de que parti-
lhar o tampo da secretária do meu local 
de trabalho me pareça algo intrusivo, à 
semelhança das centenas de sessões de 
Zoom desde o ano passado). Esta mesa 
contém referências para o moving borders, 
o mapeamento e a Biblioteca Popular do 
Marquês e alguns exemplares das minhas 
coleções de pedras e plantas suculentas – 
a mesa encontra-se agora à venda.

The invisible borders that we have set 
to be mapped in our curated project ark 
porto A School at the Edge of Nowhere 
reveal less known and cared for realities 
within Porto - from religious discretion 
to physical contrasts, economic poverty 
or the performativity of migrant bodies. 
Along the process (mostly online) we felt 
the need to document and reveal the plac-
es and tables where our guest artists, col-
lectives and activists have been gathering 
and developing their extensive mapping 
exercises: What do private tables hold 
and support? What do they exhibit? How 
do their fragments relate to one another?

If the several questions, processes 
and references that research and artis-
tic work incorporate tend to be readable 
in our workspaces - and they may shift 
and rotate quite fast -, under covid-19 
confinements these tables encapsulate 
new public dimensions. Home office, kitch-
en and dining tables became new public 
squares, meeting rooms, cafeterias and 
lounges, replacing the more formal sites 
in the cities. covid-19 confinement has 
pushed us to reveal intimate spaces as the 
new sceneries for public events (and as 
the backdrop of the institutions we used 
to inhabit).

As curators and researchers, we are 
mapping these private sets, which are 
home workstations turning into new pub-
lic places (though sharing the desktop of 
my workstation feels a bit intrusive, as did 
the hundreds of Zoom sessions since last 
year). This table includes references for 
moving borders, mapping and Biblioteca 
Popular do Marquês, and some samples of 
my stone and succulent plants collections 
- the table is now for sale in second hand.
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A cenografia da Escola dos Confins e de 
Nenhures lê e expõe as camadas visíveis 
e invisíveis da fachada do edifício da bi-
blioteca pública, a qual foi escolhida para 
albergar a ark porto. O modelo conceptual 
da cenografia da Escola situa a biblioteca 
pública no jardim público como o interve-
niente principal numa disputa acesa em 
torno de fronteiras e limites entre público 
e privado, ela própria um caso de “fron-
teiras em movimento”.

Escondida do conhecimento público 
nos últimos anos, as suas histórias reve-
lam a negociação de acesso e uso, a recusa 
e a luta em torno deste pequeno edifício 
público juntamente com os controversos 
processos de licitação para arrendamen-
to. Sobre a mesa, um arquivo fotográfico 
mostra o delicado edifício modernista, o 
seu encerramento e abandono, o movi-
mento cívico a exigir a sua reabertura, 
o despejo forçado por parte da Polícia, 
a sequência de leilões e licitações que 
resultaram em cafetarias de baixa qua-
lidade com decorações falsas “a imitar 
uma biblioteca” e à recente remodelação e 
reabertura como sala do museu da cidade.

Para a ark porto, criámos uma esco-
la/recreio ao ar livre (de acordo com as 
regras da covid-19), seguindo uma confi-
guração urbana, de baixo custo e modu-
lar em que seis mesas de pingue-pongue 
novas são as protagonistas de um jogo 
a meio caminho entre fronteira e jogo, 
regra e improvisação. A configuração é 
fácil de desmontar e pode facilmente ser 
transportada para outros locais. Sobre a 
mesa, encontram-se modelos de estudo do 
exterior e do interior do edifício, alguns 
esboços e desenhos, fotografias históricas 
e amostras de materiais que serão uti-
lizados: cordas, impressões, protetores 
solares, mesas de pingue-pongue, etc.

The scenography for Escola dos Confins 
e de Nenhures reads and exposes the visi-
ble and invisible layers of the façade of the 
Public Library building which was chosen 
to host the ark porto. The conceptual mod-
el of the scenography of Escola situates 
the public library in the public garden as 
the main actor of a tense fight over public/
private borders and limits, itself a case of 
“moving borders”.

Hiding in the last years from the public 
eye, its stories reveal the negotiation of 
access, of use, of denial and of fighting 
over this  small public building, along the 
controversial bidding processes for rental 
lease. Over the table, a photographic ar-
chive shows the delicate modernist build-
ing, its closure and abandonment, the civic 
movement demanding its reopening, the 
forced eviction by the Police, the sequence 
of auctions and bidding which led to low 
quality cafeterias with fake “library-like” 
decoration, and its recent refurbishing 
and reopening as a room of the city mu-
seum.

For ark porto we have created an 
open air school/playground (adapted to 
covid-19 regulations), following an urban, 
low-cost and modular set-up where six 
new ping-pong tables are the protagonists 
of a game in-between border/game, rules/
improvisation. The set-up is easy to dis-
assemble and could easily travel to other 
locations. On the table there are study 
models of the outside and the inside of 
the building, some sketches and drawings, 
historical photographs and samples of the 
materials to be used - ropes, prints, sun 
screens, ping-ping tables, etc.
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como Valdy Lopes Jn, Olívia Sanches e 
Duda Arruk.

gisela leal Formada em Comunicação 
Social e Jornalismo Internacional (Escola 
Superior de Jornalismo, 1999), realizou, 
anos mais tarde, uma pós-graduação em 
Tradução Literária; frequenta atualmente 
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* As atividades diárias no terreno tive-
ram o acompanhamento e relato de Gisela 
Leal. Disponível em: 
www.teatromunicipaldoporto.pt

Reportagem de terreno
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and group exhibitions. She collaborates 
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such as Márcia Xavier, Luiz Roque, Letícia 
Ramos, Jaime Lauriano and Sara Ramo. 
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– Museum of Contemporary Art, Europe-
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* The daily activities in the field were 
monitored and reported by Gisela Leal. 
Available on:
www.teatromunicipaldoporto.pt
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