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a transforma e a escola superior de artes e 
Design de Caldas da Rainha (ESAD.CR), unidade orgânica do Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL), celebraram em 2006 um protocolo de 
cooperação onde se constituem como parceiros de investigação. Este 
estatuto compreende, entre outras acções, a colaboração recíproca 
para o desenvolvimento de projectos comuns de investigação e de 
promoção da actividade criativa e educativa de interesse pedagógico e/
ou científico, nos diversos domínios da criação artística contemporânea, 
estimulando a experimentação e a integração de jovens criadores em 
processos e em situações de trabalho exteriores ao contexto académico.
Uma Casa no Castelo – intervenção multidisciplinar sobre uma casa 
do centro histórico de Torres Vedras, pretende contribuir para a 
divulgação de jovens artistas oriundos da ESAD.CR e para a afirmação 
no contexto nacional de outras formas de dinamização da criação 
artística contemporânea, sobretudo daquelas que incorporam no fazer 
artístico um estreito diálogo com as diversas dimensões do local e 
que ensaiam uma intervenção da/na comunidade envolvente.
Isabel Baraona – curadora/docente, juntamente com 13 jovens finalistas 
do Curso de Artes Plásticas – David Monteiro, Diogo Martins, Eduarda 
Silva, Eduardo Malé, Filipe Frazão, Ivan Barroso, Jorge Reis, Lucas 
Almeida, Luís Simões, Marisa Gonçalves, Marisa Teixeira, Marta Machado 
e Rita Manuel – e 2 finalistas do Curso de Animação Cultural – Adélia 
Caldeano e Mariana Camacho –, foram os participantes seleccionados 
para este primeiro projecto. Cada um no seu domínio, todos tiveram a 
oportunidade de dar resposta ao desafio de experimentar o desenvolvimento 
de um projecto centrado numa muito particular abordagem à prática 
da sua formação – centrada nos medium desenho e projecto educativo 
– e de se apresentarem profissionalmente num espaço e num contexto 
alternativos à institucionalizada prática artística contemporânea.
A todos os intervenientes, pela sua elevada dedicação, pelo profissionalismo 
com que abordaram o desafio e pela inovação do programa de trabalho 
desenvolvido, aqui deixamos uma palavra de profundo reconhecimento, 
na crença duma rápida afirmação das suas promissoras aptidões.

Luís Firmo
Presidente da Direcção da Transforma

Cidália dos Anjos Macedo
Directora da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha
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transforma and escola superior de artes e design 
from Caldas da Rainha (ESAD.CR), an organic unit from Instituto Politécnico 
de Leiria (IPL), signed a cooperation protocol, in 2006, becoming research 
partners. This partnership includes, among other actions, the mutual 
collaboration for the development of joint research projects and for the 
promotion of creative and educational activities with educational and/
or scientific interest, in the different domains of the contemporary artistic 
creation, stimulating the experimentation and integration of young authors in 
processes and in work situations outside the academic context.
A House at the Castle – a multidisciplinary intervention on a house in the 
historical centre of Torres Vedras, intends to show the work of young artists 
from the ESAD.CR and to claim other ways of promoting the contemporary 
artistic creation in the national context, specially those which embody in its 
expression a close dialogue with the different dimensions of the local and 
rehearse an intervention from/at the surrounding community.
Isabel Baraona – curator/teacher, along with 13 finalists from the Fine 
Arts Course – David Monteiro, Diogo Martins, Eduarda Silva, Eduardo 
Malé, Filipe Frazão, Ivan Barroso, Jorge Reis, Lucas Almeida, Luís Simões, 
Marisa Gonçalves, Marisa Teixeira, Marta Machado and Rita Manuel – and 2 
finalists from the Cultural Animation Course – Adélia Caldeano and Mariana 
Camacho –, where the selected participants for this first project. Everyone, 
each one in his area, had the opportunity to meet the challenge of trying 
to develop a project focusing on a very particular approach to the practical 
aspect of their training – focused on the drawing and the educational project 
as medium – and to present themselves professionally in a space and in a 
context alternative to the institutionalized contemporary artistic practice.
Due to their immense dedication, and the professionalism with 
which they met the challenge and the innovation of their work 
programme, we express to all involved our deepest thanks, 
believing in a quick recognition of their promising skills. 

Luís Firmo
Chairman of Transforma

Cidália dos Anjos Macedo
Director of the Escola Superior de Artes e Design from Caldas da Rainha
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o projecto Uma Casa no Castelo foi um primeiro espaço 
de experimentação e de promoção para artistas e outros criativos em 
final de formação ou em início de prática profissional, fora do contexto 
académico. Permitiu a um jovem curador seleccionar um conjunto de jovens 
artistas e animadores culturais para articuladamente pensarem numa 
intervenção que lhes permitisse apresentar os seus trabalhos e potenciar 
artisticamente a vivência da comunidade residente no local da intervenção. 
Consistiu na articulação de um momento inicial de residências para criação 
com um subsequente momento expositivo, e na implementação de um 
conjunto de actividades educativas concebidas em estreito diálogo com as 
obras em exposição, fazendo recurso de uma casa situada na Rua Capitão 
Luís Boto Pimentel (antiga Rua do Castelo), 11, em Torres Vedras. 
Esta casa, aparentemente igual a tantas outras na labiríntica malha urbana do 
centro histórico de Torres Vedras, assumiu-se no entanto como um elemento 
determinante no desafio lançado aos diversos criadores que participaram neste 
programa, e condicionou indelevelmente todo o trabalho curatorial/artístico/ 
criativo que resultou do encontro com este espaço, tornado simultaneamente 
matéria-prima (de naturezas muito diversas: histórico-sociológica, 
antropológica, arquitectónica, sentimental, onírica) e espaço expositivo. 
Uma Casa no Castelo foi, por estas razões, uma intervenção multidiscilplinar 
que marcou artisticamente um espaço e uma comunidade. Foi uma iniciativa 
da maior relevância, dado que foi reciprocamente enriquecedora. Se por 
um lado permitiu a concretização de um primeiro projecto expositivo e 
de primeiras obras a um conjunto de jovens artistas ainda em início de 
carreira, permitindo-lhes beneficiar de condições profissionais de produção 
num contexto onde as primeiras oportunidades são tão reduzidas, por 
outro lado contribuiu para ensaiar a reabilitação de espaços devolutos e de 
zonas da cidade manifestamente carenciadas e degradadas, permitindo 
aos diversos intervenientes – criadores e observadores –, a surpresa da 
descoberta de outras possibilidades de encontro, assim como a exploração 
de outras formas de comunicação e de intervenção que permitem alargar 
a percepção do observador sobre a arte e a cidade em que habita.
Uma Casa no Castelo surgiu de um desafio lançado pela Transforma  
à ESAD.CR/IPL, por ocasião do Transforma_B – uma primeira plataforma 
para a integração das artes e da criatividade na cidade, celebrada enquanto 
espaço de confluências em constante devir, logo por localizar, por identificar, 
por preencher. A Transforma saúda e reconhece o empenho, a capacidade e 
a qualidade do trabalho desenvolvido pelos diversos intervenientes neste 
processo, os quais, com a maior pertinência, souberam maioritariamente 
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recorrer ao medium desenho como forma de expressão central do seu 
fazer artístico, concebendo um conjunto de novas obras solidamente 
alicerçado quer na investigação proposta pelo Transforma _B quer no 
compromisso de um diálogo com a especificidade do lugar que os acolheu.

Luís Firmo
Director Artístico da Transforma

the project A House at the Castle worked as a first 
space for experimentation and promotion, outside the academic context, 
for artists and other creatives who are ending their graduation or beginning 
their careers. A young curator had the opportunity to select a group of 
young artists and cultural animators, so that together they could think 
about a place specific intervention allowing them to show their work 
and through art enhance the life of the surrounding community. The 
project articulated a first moment of creation residencies followed by 
an exhibition and a series of educational activities conceived in close 
dialogue with the exhibited works, by using a house on Rua Capitão 
Luís Boto Pimentel (former Rua do Castelo), 11, in Torres Vedras. 
Apparently, this house is similar to others in the labyrinth urban 
structure of the historical centre of Torres Vedras. However, it was a 
determining factor to the challenge made to the different creatives who 
participated in this program, and it influenced all the curatorial/artistic/
creative work resulting from a close interaction with this space, which 
simultaneously provided material (of different kinds: historical-sociological, 
anthropological, architectural, affective, oneiric) and a place to exhibit. 
These are the reasons why A House at the Castle as a multidisciplinary 
intervention marked artistically a space and a community. It is an initiative 
of great importance, since it is mutually enriching. If, on one hand, it 
gives the opportunity to a group of young artists still on an early-stage 
to make their first work and exhibit it, allowing them to benefit from 
professional production conditions within a context where the first 
opportunities are so scarce; on the other hand it gives the opportunity to 
test the rehabilitation of vacant spaces and of weaken city areas clearly in 
need, allowing the participants – creatives and observers – to be surprised 
by the process of finding other ways of meeting, as well as the exploration 
of other ways of communication and intervention which allow to extend 
the perception of the observer towards art and the city where he lives.
A House at the Castle started as a challenge made by Transforma  
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to ESAD.CR/IPL, during Transforma_B – a first platform for the integration 
of arts and creativity in the city, celebrated as a space of confluences in a 
continuous state of becoming, without being located, identified, occupied. 
Transforma greets and acknowledges the commitment, the potential and 
quality of the work developed by those who participated in this process. 
They new particularly how to use, in a very relevant way, the drawing 
medium as main expression of their creation, conceiving a set of new works 
both solidly grounded in the research proposed by Transforma_B and in the 
commitment to a dialogue with the specificity of the place which hosted them. 

Luís Firmo
Transforma Artistic Director
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i. outubro 2007

O carácter privilegiado do espaço expositivo onde se realizou Uma Casa 
no Castelo permitiu uma mostra de trabalhos diversificada em termos de 
abordagens, técnicas, materiais e dimensões. Aproveitando esta ocasião 
excepcional foi desenvolvido um projecto pedagógico envolvendo alunos 
dos cursos de Artes Plásticas e de Animação Cultural da ESAD.CR.

Do curso de Artes Plásticas foram convidados 14 alunos finalistas  
e ex-alunos – David Monteiro, Diogo Martins, Eduarda Silva, Eduardo Malé, 
Filipe Frazão, Ivan Barroso, João Lucas, Jorge Reis, Luís Simões, Marisa 
Gonçalves, Marisa Teixeira, Marta Machado e Rita Manuel. Os alunos 
foram responsabilizados – enquanto autores – por desenvolver trabalho 
em função do espaço cedido pela Transforma: num primeiro momento, 
estudaram o local consciencializando-se das suas características específicas 
e, posteriormente, elaboraram diversas intervenções numa estreita 
relação com as especificidades da casa, trabalhando in situ. A selecção dos 
alunos e respectivos trabalhos apresentados reuniu um conjunto de peças 
heterogéneo – em torno dum denominador comum e estruturante: o desenho. 
Aos alunos do curso de Animação Cultural – Adélia Caldeano e Mariana 
Camacho – foi dada a oportunidade de trabalhar directamente e em estreita 
colaboração com um grupo de jovens artistas – seus colegas – tendo tido 
o privilégio de observar o processo criativo de elaboração e construção de 
um projecto artístico. Este aspecto, normalmente relegado a um segundo 
plano, foi fundamental na concepção de todas as actividades pedagógicas e 
lúdicas, fruto da cumplicidade e do diálogo gerados entre os dois grupos. 

Em Uma Casa no Castelo procurou-se desenvolver um projecto na 
sua totalidade, em termos formais e éticos: ao responsabilizar-se o 
aluno procura-se que este crie a sua autonomia – ensinar a autonomia – 
tornando-o activo e consciente das dificuldades inerentes ao processo 
de elaboração, montagem e apresentação de uma exposição. 

A constatação deste procedimento é ainda recente mas contribui para 
evidenciar que o projecto pedagógico da ESAD.CR comporta, para além do 
acompanhamento dos alunos na sua articulação com a prática profissional 
durante o período da sua formação académica, ainda o apoio na participação 
destes em exposições e na sua inserção no mercado de trabalho. 
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ii. novembro 2007

Enquanto exercício de curadoria, o trabalho desenvolvido com este grupo 
de alunos e ex-alunos em Uma Casa no Castelo, ainda que desligado 
do universo escolar não excluiu a vertente pedagógica. Sendo artista 
plástica e docente, acredito e aposto no ensino tutorial. Este é um método 
exigente, tanto para os professores como para os alunos – pressupõe 
uma atenção permanente e um acompanhamento constante das várias 
etapas do trabalho desenvolvido. Porém, a aprendizagem inerente às áreas 
criativas não é apenas uma aprendizagem formal – estruturada dentro do 
espaço físico da sala de aula – é, sobretudo, uma aprendizagem(1) informal 
e intuitiva, com uma componente fundamental de experimentação. 

Uma Casa no Castelo reuniu um grupo heterogéneo de pessoas: a equipa da 
Transforma, a professora, os alunos e ex-alunos (provenientes de dois cursos, 
formados em diferentes anos e reunidos fora do contexto da escola); que 
adoptaram uma postura informal, num ambiente de trabalho frutuoso, com 
um espírito de grupo cooperante. O facto de todos e, em especial os artistas, 
terem tido acesso ao espaço de exposição – a casa – terem podido ocupá-la e 
aí trabalhar sem restrições durante o tempo de preparação da exposição, foi 
determinante na concepção e montagem da maioria das obras apresentadas. 

Como mencionado anteriormente, um dos dados fundamentais do enunciado 
deste exercício consistia em estabelecer um diálogo entre os jovens artistas, 
as pessoas convidadas a realizar a animação cultural e a comunidade. 
Com o objectivo de apresentar os participantes, pondo-os em contacto e a 
comunicar, foram realizadas algumas reuniões informais e criada uma caixa 
de e-mail comum: castelo.casa@gmail.com, ideia da Rita Manuel e do Luís 
Simões. O diálogo surgiu, naturalmente, da empatia pessoal entre alguns 
dos participantes ou de um interesse comum patente no trabalho plástico. 
Na realidade, devo acrescentar que nasceram várias correntes de um diálogo 
frutuoso, nomeadamente, para citar um exemplo, entre a Eduarda Silva e o 
Jorge Reis. Tanto no caso da Adélia Caldeano como no da Mariana Camacho, 
o diálogo materializou-se sob a forma de dois esquemas de actividades 
que reflectiam os seus interesses individuais. Ambas esquematizaram 
actividades e/ou exercícios suficientemente abertos, em termos de conteúdos, 

(1) Entendo e utilizo a palavra aprendizagem no seu sentido amplo: experienciar, tomar conhecimento, 
compreender.
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para que estes se pudessem adaptar a diversas faixas etárias. Penso que 
um dos pontos mais positivos desta experiência foi a possibilidade da 
Adélia e da Mariana terem tido acesso aos primeiros esboços dos artistas e 
acompanhado a elaboração dos projectos no próprio local - questionando 
e questionando-se sobre os vários significados e potencialidades inerentes 
ao acto criativo. Trabalharam inseridas no grupo de jovens artistas e não 
em prol deles. De facto, ambas desenvolveram um projecto individual, 
com características e uma assinatura própria. Foi curioso verificar quão 
diferentes foram as propostas e os exercícios que desenvolveram.

Ao longo das três semanas que antecederam a inauguração, houve  
a preocupação e a necessidade de envolver activamente o grupo,  
distribuindo tarefas no âmbito da produção de Uma Casa no Castelo:  
o Ivan Barroso construiu um blog para divulgação do evento, mostrando 
imagens dos trabalhos e do espaço de exposição: http://casadocastelo.
blogspot.com. Com a intenção de oferecer algo pessoal, assinalando a 
importância da inauguração, David Monteiro, Lucas Almeida e a dupla 
Luís Simões e Rita Manuel realizaram, cada um, um pequeno objecto – 
respectivamente fanzine, postal e pequeno livro de artista – que foi reunido  
em conjunto num invólucro identificado com uma etiqueta desenhada pela 
Rita Manuel. A fanzine do David narra uma estranha estória de amor.  
Os postais do Lucas, apesar de feitos em serigrafia, têm a particularidade  
de serem todos peças únicas. O livro de artista do Luís e da Rita 
reúne excertos da estória da casa e colige esboços do projecto 
que executaram no jardim. Foram, no total, oferecidos 100 
exemplares aos convidados presentes no vernissage. 

Uma Casa no Castelo foi, para mim, uma oportunidade generosa de (re)
conhecer alunos e ex-alunos fora do contexto habitual, trabalhando lado  
a lado num projecto comum.

iii. novembro 2007

As actividades pedagógicas foram realizadas no espaço anteriormente  
ocupado pela sala de jantar. Esta circunstância foi o pretexto para 
iniciar um diálogo – contar a história do edifício – estabelecendo 
uma relação entre o espaço da casa e o público. 
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Todos os ateliers desenvolvidos foram documentados, ao longo do 
tempo de duração da exposição, por via de testemunhos escritos e 
fotografias. O público destes ateliers, cuja faixa etária variou entre os 
18 meses e os 89 anos, dividia-se em dois tipos: grupos escolares e 
visitantes ocasionais. Segundo os comentários escritos e conversas 
anotadas pela Adélia e pela Mariana, o comentário mais comum 
por parte do público ocasional, sobretudo os adultos, foi: 

Parece/sinto que voltei à infância!
Este é um comentário positivo: revela que apreciaram a abordagem 
adoptada pela Adélia e pela Mariana, bem como disponibilidade para 
aprender um pouco mais sobre os trabalhos expostos. Indica que os 
visitantes gostaram dos exercícios apresentados, que se sentiram à 
vontade para participar nas actividades propostas e prova também a 
pertinência deste tipo de evento multidisciplinar. Mas Parece/sinto que 
voltei à infância! é igualmente um indicador de aspectos negativos: é 
um sintoma do preconceito social face à actividade artística, sugerindo 
que pintar não é mais do que uma actividade inconsequente e lúdica, 
própria apenas para as crianças. Esta é uma dupla prova da pertinência 
deste tipo de evento multidisciplinar; reforça a necessidade premente de 
analisar, pondo à prova o potencial campo de acção do que se denomina 
como actividades pedagógicas. Que público procura e qual o objectivo de 
um serviço pedagógico? Ensinar a ver e a pensar sobre Arte ou ensinar, 
informalmente, temas relacionados com Arte? Ou será fidelizar públicos? 

O objectivo traçado pela equipa de Uma Casa no Castelo não foi rigidamente 
definido, mas tinha, no entanto, como alvo primeiro, a população local: crianças, 
jovens e menos jovens. Não houve uma estratégia específica para entrar em 
contacto com os vizinhos do bairro, mas gerou-se uma vertente relacional, 
generosa e imprevisível, fruto do facto de o espaço de trabalho ser uma casa. Uma 
casa tem sempre uma escala humana e afectiva. Após alguma indiferença inicial, 
os habitantes do bairro e das imediações habituaram-se ao vai e vem em torno 
deste espaço e à presença constante deste grupo de jovens. Ao longo das semanas 
deu-se um fenómeno curioso: ao fim do dia, depois do horário da escola, 
alguns pais estimulavam as crianças a frequentarem (Um)A Casa no Castelo e 
a participar nas actividades criativas; criou-se uma relação que, embora frágil 
– pelo curto espaço de tempo em que a experiência funcionou – foi afectiva e 
efectiva com a comunidade local. Originou a vontade de repetir esta experiência.
Aproveito para agradecer a disponibilidade de Adélia Caldeano, David 
Monteiro, Diogo Martins, Eduarda Silva, Eduardo Malé, Filipe Frazão, 
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Ivan Barroso, João Lucas, Jorge Reis, Luís Simões, Mariana Camacho, 
Marisa Gonçalves, Marisa Teixeira, Marta Machado e Rita Manuel; 
assim como da equipa da Transforma, sobretudo de Luís Firmo e de 
Tiago Miranda. Agradeço a paciência de Henrique Figueiredo para 
tratar de detalhes e imprevistos; as fotografias de Diogo Andrade. 

Isabel Baraona

i. october 2007 

The privileged character of the exhibition space where A House at the 
Castle took place allowed the showing of different kinds of projects 
in terms of approaches, techniques, materials and dimensions. 
Taking advantage of this exceptional occasion, an educational 
project was developed together with students from the Fine Arts 
and the Cultural Animation Courses, both from ESAD.CR.

Fourteen finalist students and former students from the Fine Arts Course 
were invited to participate – David Monteiro, Diogo Martins, Eduarda Silva, 
Eduardo Malé, Filipe Frazão, Ivan Barroso, João Lucas, Jorge Reis, Luís  
Simões, Marisa Gonçalves, Marisa Teixeira, Marta Machado and Rita  
Manuel. The students had the responsibility – as authors – to develop  
a project within the space lent by Transforma: firstly, they analysed the 
place, understanding its specific characteristics; secondly, they elaborated 
interventions in a close relation with the house – in situ works. The students 
who were selected and their works encompass a heterogeneous group 
of pieces – around a structural common denominator: the drawing. The 
Cultural Animation students – Adélia Caldeano and Mariana Camacho 
– had the opportunity to work directly and in strict cooperation with 
a bunch of young artists – their colleagues – having the privilege to 
observe the creative process of a project’s elaboration and construction. 
This aspect, normally reduced to a secondary plan, was crucial to design 
all the educational and entertainment activities, which have been born 
of the complicity and dialogue generated between both groups. 

In A House at the Castle there was an attempt to develop a project as 
a whole, in ethical and formal terms: to turn a student responsible 
helps him to become autonomous – to teach autonomy – to become 



24

active and conscious of the difficulties inherent to the elaboration, 
setting and presentation phases of an exhibition.

In the last few years, it became more evident that the ESAD.CR’s 
educational project consists in following the students and their professional 
practice during their graduation, as well as supporting the student’s 
participation in exhibitions and their insertion in the job market.

ii. november 2007

As a curatorial exercise, working with a group of students and former 
students in A House at the Castle, didn’t exclude the educational side 
although far from the school world. As an artist and as a teacher, I believe 
and trust in tutorial teaching. This is a demanding method for teachers, 
but also for students – it demands a permanent attention and a continuous 
supervision of the work’s several phases. However, the learning inherent 
to the creative areas is not only a formal learning – structured within 
the physical space of the classroom –; it is, mainly, an informal and 
intuitive learning(2), with a fundamental part of experimentation. 

A House at the Castle gathered a heterogeneous group of people: the 
Transforma team, the teacher, the students and former students (from 
two different courses, graduates from different years and gathered 
outside the school context); who adopted an informal and intuitive 
attitude, in a fruitful working environment, with a co-operant team 
spirit. The fact that everyone, especially the artists, had access to the 
exhibition’s space – the house – and could occupy it and work in it without 
restrictions during the period of preparation of the exhibition, was 
crucial for the creation and setting-up of most of the presented works. 

As mentioned before, one of the fundamental things in this exercise was to 
establish a dialogue between the young artists, the people invited to do the 
cultural animation and the living community. With the purpose of introducing 
the participants, of creating a close relation and communicating, some informal 
meetings were made and a common e-mail account was  
created: castelo.casa@gmail.com, an idea that came from Rita Manuel  

(2) I understand and use the word learning in its most extended sense: experience, get to know, understand.
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and Luís Simões. The dialogue arose naturally from the personal empathy that 
was created among some of the participants or from a common interest within 
the artistic work. In fact, I must say that extremely productive dialogues came 
to life, for example, between Eduarda Silva and Jorge Reis. In Adélia Caldeano’s 
case, as in Mariana Camacho’s, the dialogue materialized into two different 
plans of activity, which expressed their personal interests. Both organized 
activities and/or exercises open enough, in terms of content, so that they could 
be adapted to different ages. In my opinion, one of the most positive things of 
this experience was the possibility given to Adélia and Mariana to see the artists’ 
first sketches and to follow the working up of the projects in this site specific 
context – putting questions and questioning themselves about the different 
meanings and possibilities of the creative act. They worked within the group of 
young artists and not on behalf of them. In fact, both developed an individual 
project, with personal characteristics and signature. It has bean interesting 
to see how different the proposals and exercises they developed have been. 
During the three weeks that preceded the opening, there was a concern 
and a need to involve the group in an active way, sharing with them the 
production work of A House at the Castle: Ivan Barroso created a blog to 
promote the event, which showed images of the works and of the exhibition 
space: http://casadocastelo.blogspot.com.With the intention to offer 
something special to celebrate the opening, David Monteiro, Lucas Almeida 
and the team Luís Simões and Rita Manuel, created, individually, a small 
object – namely a fanzine, a postcard and a small portfolio, respectively 
– that were placed together in a plastic bag with an identification tag 
created by Rita Manuel. David’s fanzine tells a strange love story. Lucas’ 
postcards, although made using serigraphy, have the particularity of 
being all unique. Luís and Rita’s portfolio gather excerpts from the house’s 
story and sketches from the project they made in the garden. In the 
whole, 100 copies were offered to the guests present at the opening.

To me, A House at the Castle was a generous opportunity to know students  
and former students out of the usual context, working side by side in  
the same project. 

iii. november 2007

The educational activities took place where once was the dinning room.
This circumstance was the pretext to start a dialogue – to tell the story of the 
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building – establishing a relation between the space of the house  
and the observers.

All through the duration of the event all the ateliers that took place were 
documented through written statements and photos. The audience of 
these ateliers, with ages from 18 months to 89 years old, was divided in 
two kinds: school groups and casual visitors. According to the written 
statements and conversations registered by Adélia and Mariana, the most 
common statement from the casual visitors, mainly from adults, was:

It seems/feels that I’ve returned to childhood!
This is a positive statement: it shows that they liked Adélia and Mariana’s 
approach and were prepared to learn a little bit more about the works being 
exhibited. It also means the visitors liked the exercises that were presented, 
that they felt comfortable to participate in the activities and it also proves 
the pertinence of this kind of multidisciplinary event. But It seems/feels 
that I’ve returned to childhood! also entails negative aspects: it is a symptom 
of social prejudice towards the artistic activity, suggesting that painting is 
just an inconsequent and playful activity, only for children. Both these facts 
prove the pertinence of this kind of multidisciplinary event; stressing the 
urgent need to analyse, to test the potential area of action of what we call 
educational activities. What public does it look for and what is the purpose of 
an educational service? Must it teach how to see and think about Art or teach, 
informally, subjects related to Art? Must it win the loyalty of the audience? 

The goal set by the team of A House at the Castle was not firmly defined but, 
nonetheless, its main target was the local population: children and both 
youngsters and adults. There was not a specific strategy to get in touch with 
the neighbours, but I would dare to say that this generated relational, generous 
and unpredictable side was a consequence of the working space being a 
house. Houses always have a human and affective nature. After some initial 
indifference, the inhabitants from the neighbourhood and from the nearby 
places got used to this coming and going around this space and to the constant 
presence of groups of youngsters. As the weeks passed by something curious 
happened: at the end of the day, after school time, some parents encouraged 
their children to visit the House at the Castle and to participate in the creative 
activities; a relationship was created, one that, although fragile – because 
the experience took place in a very short time –, was affective and effective 
with the local community. It created a strong will to repeat the experience.
I would like to thank Adélia Caldeano, David Monteiro, Diogo Martins, 
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Eduarda Silva, Eduardo Malé, Filipe Frazão, Ivan Barroso, João Lucas, 
Jorge Reis, Luís Simões, Mariana Camacho, Marisa Gonçalves, Marisa 
Teixeira, Marta Machado and Rita Manuel; and also Transforma’s 
team, especially Luís Firmo and Tiago Miranda. I also would like 
to thank Henrique Figueiredo for his patience in dealing with 
details and unexpected things; the photos of Diogo Andrade.

Isabel Baraona
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Artes Plásticas/
Fine Arts
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david monteiro

Proponho-me compor uma rede de ligações entre pequenos 
desenhos que, percorridos pelo olhar, nos remetem para uma 
narrativa./I propose to create a network between small drawings, 
which, once we look at them, refer us into a narrative.

título/title: Conta-me Histórias!/Tell me Stories!
técnica/technique: desenhos sobre papel/drawings on paper
dimensões/size: entre o A4 e A6/between A4 and A6
ano/year: 2006
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diogo martins

A Natureza é, para mim, um lugar a ser habitado que nos permite momentos 
de transcendência. Num relacionamento íntimo entre o performer e 
um corpo da natureza vão gerar-se espaços ocupados por sensações. Vão 
emergir processos de metamorfose de ambos, visíveis por uma corporeidade 
presente. Um pulsar de ritmos impressos por fendas despoletam momentos 
de desejo eminente e imanente. São espaços de desejo que emergem no 
cruzamento entre o dito e o indizível. Sensação não habitável por palavras 
que surgem para registar um pulsar./For me, Nature is a place that 
should be inhabited allowing us transcendence moments. Spaces filled 
by sensations will arise from a close relation between the performer and 
a body of nature. Metamorphosis processes will emerge from both parts, 
and they will be visible through a corporeal presence. Pulsing rhythms 
will create moments of eminent and immanent desire. Spaces of desire 
emerge from the crossing of what has just been said and the unspoken. A 
sensation that cannot be inhabited by the words used to set a rhythm.

título/title: Entre mim e ti só existe um corpo/Between me and you there is only a body
técnica/technique: fotografia a cores/color photography
dimensões/size: 29cm x 20cm
ano/year: 2007
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eduarda silva

O conceito do meu trabalho situa-se na identidade feminina. Os meus 
desenhos resultam de um bordado em papel perfurado, em que a linha 
branca desenha, de forma sóbria e silenciosa, a dor e a cólera, que surge nos 
desenhos por manchas vermelhas, que escorrem no papel como o sangue 
que escorre na pele rasgada. Enquanto os bordados são uma reminiscência 
dos labores destinados às chamadas “fadas do lar”, o branco e o vermelho 
são formas de vincar a relação com o corpo. A figura feminina é marcada 
pelo silêncio, pela ausência e por acessos de fúria; manchas vermelhas 
desenham cólera e violência, bordados brancos desenham o silêncio./My 
work has to do with feminine identity. My drawings are based on embroidery 
made on punctured paper, where the white thread over the white paper 
draws, in a sober and silent way, pain and rage, which is represented by 
red patches dripping trough the paper as blood trough the wounded skin. 
While the embroidery reminds us of the needlework normally made by 
the perfect housewife, the white and red colours are ways of creasing 
the body. The feminine figure is marked by silence, absence and rage; 
red patches draw rage and violence, white embroidery draws silence.

1.
título/title: Cólera/Rage
técnica/technique: linha de algodão e ecoline s/ papel/cotton thread and ecoline on paper
dimensões/size: 43cm x 57cm
ano/year: 2006

2.
título/title: Mulher Pássaro/Bird Woman
técnica/technique: linha de algodão bordada s/ papel/embroidery on paper with cotton thread
dimensões/size: 43cm x 45cm 
ano/year: 2006



1
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eduardo malé 

Ambientar é um projecto pensado a partir do tema “Onde estás?” e reflecte 
preocupações para além das memórias do “habitar”. Apesar de inserido 
na Casa do Castelo extravasa o espaço geográfico Torreense, situando-se 
no plano do debate global e transversal da agenda mediática quotidiana 
mundial. Este trabalho tem na sua génesis a fragilidade humana e assenta o 
seu discurso na lei da conservação da matéria do químico Antoine Lavoisier 
“nada se perde, tudo se transforma”./The subject “Where are you?” provides 
a basis for the Ambientar project, which reflects concerns that go beyond 
the memories of the “inhabiting”. Although integrated in the House at the 
Castle, it surpasses the geographical space of Torres Vedras, situating itself 
within the framework of the worldwide global and transversal debate of 
the daily public agenda. This work has in its genesis the human frailty. Its 
discourse is based on the law of matter conservation formulated by the 
chemist Antoine Lavoisier “nothing is lost, everything is transformed”.

título/title: Ambientar 
técnica/technique: instalação site specific/site specific installation 
dimensões/size: variáveis/variable
ano/year: 2007
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filipe frazão + marisa teixeira

Um desenho que preenche e representa fragmentos arquitectónicos. 
Uma luz programada activa esses fragmentos. Ambos revelam, destroem 
e reconstroem um novo espaço, habitando-o numa temporalidade 
própria./A drawing that fills and represents architectonic fragments. A 
programmed light activates those fragments. Both reveal, destroy and 
reconstruct a new space, inhabiting it within a specific temporality.

título/title: sem título/no title
técnica/technique: projecção vídeo/video projection
dimensões/size: variáveis/variable
ano/year: 2007
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ivan barroso

Para este projecto Uma Casa no Castelo proponho uma interpretação 
sensível e efémera sobre o tema “Where are you/Onde estás?”. Construo 
um discurso entre a bidimensionalidade do desenho e a tridimensionalidade 
da escultura. Usando a parede como suporte procuro aliar as possibilidades 
do meu gesto artístico à energia física do local./I propose a sensitive and 
ephemeral interpretation on the subject “Where are you?/Onde estás?”. I 
create a dialogue between the drawing’s bidimensionality and the sculpture’s 
tridimensionality. I wish to combine the possibilities of my artistic gesture 
with the physical energy of the place, having the wall as a basis for work.

título/title: Deixem-nos entrar/Let us come in

técnica/technique: técnica mista/mixed technique

dimensões/size: variáveis/variable

ano/year: 2007
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jorge reis

A partir da observação feita das obras de Torie Begg, reparei que o assunto 
estava na objectificação da pintura: uma recusa da representação na superfície 
do plano da pintura. Toda a atenção se concentra nos bordos da imagem 
enfatizando a ausência de assunto na superfície do plano da pintura. “Quais 
serão os requisitos mínimos para uma pintura?” Se a tinta se autonomizar 
do suporte, funciona como um elemento que se desprende dos conceitos 
canónicos de academismo e a mancha afirma-se apenas como uma mancha 
de tinta proveniente de um acto desprovido de intenções./After observing 
Torie Begg’s works, I noticed that the subject was the objectifying of painting: 
a refusal to confine painting to a canvas. All the attention was drawn to 
the edges of the picture emphasising the absence of subject on the surface 
of the canvas. “What are the minimum requirements to do a painting?” 
If the paint wants to become independent from the canvas, it works as 
an element that detaches from the academic canonical concepts and the 
spot affirms itself as a paint spot resulting from an unintentional act. 

título/title: “Splash (…).”

técnica/technique: Tinta Plástica/Plastic Paint

dimensões/size: 2,63m x 2,30m

ano/year: 2007
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lucas almeida

Comecei por desenhar no mármore sem pensar muito – intuitivamente e 
sem um programa. À medida que ia desenhando surgiram várias questões. 
Comecei por salientar a textura do mármore e fui tentando adequar 
um novo desenho às marcas preexistentes na mesa. Tentei encontrar o 
equilíbrio entre as formas e o gesto, imprimir força e energia na matéria 
subtil existente para além da superfície./I started by drawing in the marble 
without thinking too much about it – intuitively and with no plan. As I 
was drawing some questions came up. I started to reveal the texture of 
the marble and I tried to adapt a new drawing to the pre-existing marks 
on the table. I tried to find the balance between shapes and gesture, give 
strength and energy, into that subtle matter that exists behind the surface.

título/title: As Memórias do Mármore/The Marble’s Memories
técnica/technique: tinta sobre mármore/ink over marble
ano/year: 2007

título/title: diários gráficos/graphic diaries 
técnica/technique: técnica mista/mixed technique
ano/year: 2007
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luís simões + rita manuel

O facto do jardim estar ao abandono provoca uma inquietação também 
sentida na casa, pela sua falta de vida. No entanto, a presença da bomba 
de água poderá devolver ao lugar uma memória das suas vivências, em 
simbiose com um processo de regeneração e revitalização do espaço 
natural./The fact that the garden is abandoned provokes an anxiety 
reaction also felt in the house, due to its lifelessness. However, the water 
pump presence may return to this place a memory of its experiences, 
along with the regeneration and restoration of the natural space.

título/title: “Não, não! Não é um jardim. Era espaço de trabalho”/“No, no! It’s not a garden. It was a workplace”

técnica/technique: materiais trabalhados a partir do local/materials worked in loco

ano/year: 2007
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marisa gonçalves

O meu trabalho é sobre um fragmento do corpo: as pernas e os pés 
que suportam todo o nosso peso e nos “transportam”, permitindo-
nos uma mobilidade livre e independente dos outros. Trabalho 
com pó de grafite que lhes dá a expressividade que pretendo. 
Modelo, arredondo, torneio, contorno e transformo.
O corpo é o nosso único lugar de expressão pessoal; é um corpo 
que moldamos, afeiçoamos, ajustamos e domesticamos. /My work 
is about a part of the body: the legs and the feet that support our 
weight and “transport” us, allowing us a free and independent 
mobility from others. I work with graphite powder, which allows the 
expressiveness I want. I shape, round, turn, outline and transform.
The body is our only way of personal expression; it is a body 
that we shape, become fond of, adjust and tame. 

título/title: sem título/no title 

técnica/technique: pó de grafite sobre parede/graphite powder on wall

ano/year: 2007
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marta machado 

O entretanto:

Pensar é fechar
e não pensar
é correr as cortinas
mas ela não tem cortinas!
Despe
abre uma cova e enterre-as
Ouço
nem demora, nem chegada
mas um quadrado
um...
regressar e torcer
e haver árvores ao fim da rua.

título/title: sem título/no title
duração/duration: 8’40’’
formato/format: DVD
cor/colour: Preto e Branco/Black and White
legendas/subtitles: Português/Portuguese
ano/year: 2006

The meanwhile:

To think is to close
and not to think
is to draw the curtains
but she has no curtains
Take it off
open a hollow and bury them
I hear
neither delay, nor arrival
but one square
one…
to return and to twist
and the presence of trees at the end of the street.
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Animação Cultural/
Cultural Animation
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adélia caldeano 

Os aromas da vida/The fragrances of life

Na sala de jantar da Casa do Castelo decorreram actividades no âmbito da 
valorização e do conhecimento de plantas e ervas aromáticas, sentindo o 
aroma, a textura, a pigmentação e a forma. Desde os primórdios da civilização 
que as plantas e as ervas aromáticas fazem parte da vida quotidiana da 
humanidade, esta memória é uma herança que devemos preservar e recuperar, 
através da tradição oral e da divulgação do conhecimento./The activities 
took place at Casa do Castelo’s dining room and they intended to stress 
the value and the knowledge about plants and spices, experimenting their 
fragrance, texture, colour and shape. Since the beginning of civilization 
plants and spices are part of mankind’s daily life. It is a heritage that we should 
preserve and reclaim, through oral tradition and diffusion of knowledge.

Jogo de adivinha/Guessing game
Os visitantes foram convidados a reconhecer as plantas pelo aroma e 
cheiro, tendo sido posto à sua disposição um certo número de amostras de 
ervas e plantas, sensibilizando para a existência da relação com as mesmas. 
Estes tiveram a possibilidade de contar histórias, escrever, desenhar ou 
partilhar experiências…/The visitors were invited to identify plants 
through its fragrance and smell, by giving several samples of plants and 
spices, in a way to make people aware of their relation with them. They 
had the chance to tell stories, write, and draw or share experiences…
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mariana camacho

De encontro a ti mesmo, numa casa no castelo/Meeting yourself, in a 
house at the castle

O desafio de pintar sobre uma folha branca esteve lado a lado com a oportunidade 
de brincar às escondidas com as imagens criadas por alguns pintores consagrados 
na história da arte. Um desafio não menos promissor e aliciante, assumido 
com entusiasmo também pelos graúdos que visitaram a nossa exposição. Esta 
actividade foi concebida em parceria com o artista plástico Jorge Reis, fomentando 
a reflexão sobre o seu projecto de pintura patente nesta exposição. Com canetas de 
feltro, pincéis, pastéis de óleo e até corrector branco, os nossos visitantes puderam 
camuflar, encobrindo e recriando, as vestes e penteados das personagens que 
habitam as pinturas figurativas de Paula Rego a Edgar Degas, acessíveis ao público 
nos museus portugueses. Através do desenho atribuíram-lhes emoções. Balões 
de pensamento, palavras, sons, conversas imaginárias, novas cores e texturas 
para a pele de um mundo sensível, símbolos. Novas presenças e ausências foram 
criadas alterando a composição do espaço que materializam. Este acto de recriação 
crítica torna claras as decisões que tomamos para criar uma composição visual, 
aproximando-nos da consciência do gesto artístico. Uma percepção de como nos 
relacionamos com o todo que nos rodeia e do qual somos parte. De encontro a ti 
mesmo, numa casa no castelo./At the same time children were challenged to paint 
over a white sheet of paper, they had also the chance to play hide and seek with the 
images created by some of the most important painters in art history. This was a 
promising and exciting challenge, which was also enthusiastically experienced 
by the grownups who visited our exhibition. This activity was created along with 
the artist Jorge Reis, in order to impel people to reflect about his own painting 
project. Covering and recreating, our visitors had the chance to camouflage the 
dresses and hair of the characters present in figurative paintings, from Paula Rego 
to Edgar Degas, that we can see in Portuguese museums. Through drawing they 
gave those characters emotions. Thought bubbles, words, sounds, imaginary 
conversations, new colours and textures to the skin of a sensitive world, symbols. 
New presences and absences were created changing the composition of the space 
they materialize. This act of critical recreation shows us the decisions we make 
in order to create a visual composition, getting ourselves closer to the notion 
of artistic creation. A perception of how do we relate ourselves with all that 
surround us and of which we are part of. Meeting yourself, in a house at the castle.
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Objecto Promocional/
Promotional Object
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Biografias/Biographies

[ Artes Plásticas ]

david monteiro, nascido em 6 de Agosto de 1979 na 

Covilhã, cresce durante a sua juventude em Castelo Branco, 

em 1998 entra na ESTGAD, Caldas da Rainha, e termina 

o bacharelato em pintura em 2003; após uma interrupção 

nos estudos, retoma em 2005 na ESAD.CR para concluir 

em 2007 a Licenciatura em Artes Plásticas.

diogo martins, Artista Plástico, nasceu em 1985 em 

Lisboa. Licenciou-se em Artes Plásticas pela ESAD.CR, ci-

dade onde vive e trabalha. 

eduarda silva nasceu em Caldas da Rainha em 1981, local 

onde reside e trabalha. Em 2004 licenciou- se em Artes Plás-

ticas na ESAD.CR. O seu trabalho situa-se numa perspectiva 

feminista relacionada com a arte identidade. Desenvolve em 

paralelo um projecto de artesanato contemporâneo.

eduardo malé nasceu em São Tomé, em 1973. Cursou 

Desenho, Pintura e História de Arte na Sociedade Nacio-

nal de Belas Artes e Design de Equipamento na Escola de 

António Arroio, em Lisboa. É Licenciado em Artes Plásti-

cas pela ESAD.CR do Instituto Politécnico de Leiria. Autor, 

produtor e realizador do projecto CinemAcção em Cinema 

de animação. Foi o autor do filme de animação “táxi ama-

relo”. Durante uma ano e meio trabalhou no atelier de pin-

tura Zoran Smilianic’s, em Lisboa. Desenvolveu projectos 

de Artes Plásticas, enquanto trabalhou como monitor de 

OTL, em Caselas, Lisboa, e no Pavilhão do Conselho da 

Europa durante a Expo-98. Leccionou a disciplina de Edu-

cação Visual e Tecnológica na Escola Básica do 1º e 2º ciclos 

Mouzinho de Albuquerque na Batalha. Participou no Pro-

jecto Experimentação 01, como animador do Workshop 

de Iniciação ao Desenho para jovens e crianças, na II e III 

Bienal Internacional de Arte e Cultura respectivamente, 

em S. Tomé e Príncipe – 2002-2004. É Animador de Ex-

pressão Plástica, nas Escolas Básicas do 1º Ciclo de Marrazes 

e Quinta do Alçada, Leiria, actividade integrada no Projec-

to MUS-E, da International Yehudi Menuhin Foundation, 

sediada em Bruxelas. Participou em mais de 40 exposições 

individuais e colectivas.

filipe frazão nasceu nas Caldas da Rainha, 1984. Vive 

e trabalha nas Caldas da Rainha. Em 2006 frequenta o pro-

grama Erasmus na UCE (University of Central England), 

Birmingham, Reino Unido. Ainda nesse ano participa na 

Bienal Internacional da Luz, Luzboa. Concluiu a Licencia-

tura em Artes Plásticas pela ESAD.CR em 2007.

ivan barroso nasceu em Lisboa, em 1980. Possui o grau 

académico de Licenciatura em Artes Plásticas na ESAD.CR. 

Frequentou diversos cursos e workshops de especialização 

artística. É actualmente freelancer e formador em várias 

áreas. Participa regularmente, desde 2000, em exposições 

colectivas e individuais em Portugal.

jorge reis é natural da Gafanha da Encarnação. Licen-

ciou-se em Artes Plásticas na ESAD.CR. Em 2004 parti-

cipou na exposição inaugural do espaço “Rotunda Lumi-

nosa”, em Caldas da Rainha, apresentando um projecto de 

desenho inserido na exposição “Ping-Pong”, uma iniciati-

va coordenada por um professor da ESAD.CR: Jorge Feijão. 

Em 2005 foi seleccionado em duas categorias no concurso 

“Jovem Criador Aveiro 05”: Pintura e Arte Digital. Em 

2007, foi convidado a enviar um vídeo para a London In-

ternational Creative Competition.

lucas almeida: “Desde muito novo senti um fascínio 

pela criação artística. À medida que fui crescendo, várias 
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influências marcaram o meu percurso, como a banda dese-

nhada e os filmes de animação. Frequentei e concluí a licen-

ciatura em Artes Plásticas na ESAD.CR, onde tive 5 anos de 

experimentação e investigação.”

luís simões e rita manuel vivem e trabalham em 

Caldas da Rainha. Terminaram recentemente o Curso de 

Artes Plásticas pela ESAD.CR. Trabalham como colectivo 

desde o início de 2007. O seu trabalho tem-se desenvol-

vido contextualmente, tendo em conta o lugar nas suas 

características vivenciais, propondo reflexões acerca da 

forma como o homem faz a relação entre espaço natural 

e espaço cultural. 

marisa gonçalves nasceu a 6 de Março de 1984 em 

Lisboa. Reside entre Caldas da Rainha e Setúbal. Em 2003 

frequentou e concluiu o primeiro ano do curso de Pintura 

no Instituto Politécnico de Tomar, sendo convidada a par-

ticipar na exposição finalista desse ano. No ano seguinte 

ingressa na ESAD.CR onde, presentemente, termina licen-

ciatura. Participou em Workshops de Retrato, Performance 

e Movimento Contemporâneo e colaborou no Caldas Late 

Night em 2005 e 2006.

marisa teixeira nasceu no ano de 1983 em Leiria. 

Vive e trabalha nas Caldas da Rainha. No ano de 2006 

participa na Bienal Internacional da Luz, Luzboa, Lisboa. 

Concluiu a Licenciatura em Artes Plásticas pela ESAD.

CR em 2007.

marta machado nasceu no Porto a 29 de Junho de 

1983. Entre 2004 e 2005, participou no programa Sócra-

tes e frequentou durante 6 meses a Universidad del País 

Basco, Faculdad de Bellas Artes. Finalizou a licenciatura 

de Artes Plásticas na ESAD.CR, em 2006. Actualmente, 

tem vindo a desenvolver um projecto artístico que subli-

nha a estética do preto e branco, utilizando como suporte 

o vídeo.

[ Animação Cultural ]

adélia caldeano nasce numa pequena aldeia a 29 de 

Dezembro de 1962, começando a trabalhar aos 14 anos. 

Aos 36 anos, já mãe de dois filhos, retoma os estudos. Mais 

tarde, trabalha numa escola como auxiliar de acção educati-

va, onde participa em vários projectos educativos. Conclui 

o ensino básico e secundário, faz os exames de acesso ao 

ensino superior e candidata-se ao Curso de Animação Cul-

tural, na ESAD.CR. Hoje encontra-se a finalizar o curso e a 

desempenhar o cargo de administrativa escolar, no Agru-

pamento de Escolas D. João II em Caldas da Rainha.

mariana camacho é estudante finalista da licencia-

tura em Animação Cultural na ESAD.CR. Frequentou a 

Faculdade de Arquitectura de Lisboa, onde despoletou o 

interesse pelas problemáticas do espaço público. Cria, pre-

ferencialmente, projectos culturais no domínio da arte 

pública. O seu trabalho procura comunicar a expressão de 

um inconsciente colectivo, reforçando a autonomia do ges-

to individual, na mira de uma dinâmica social mais crítica, 

criativa e participativa.

[ Acerca do curador ]

Isabel Baraona, nasceu em Cascais, em 1974. Entre 

1997 e 2003 estudou em La Cambre e viveu em Bruxelas 

(Bélgica), onde iniciou o seu percurso profissional com 

uma exposição individual no ano de 2001. Instalou-se 

em Portugal em 2003, após ser convidada a dar aulas na 

ESAD.CR.

[ Fine Arts ]

david monteiro was born on August 6th 1979, in Covil-

hã. He spent his childhood in Castelo Branco. In 1998 was 

admitted to ESTGAD, Caldas da Rainha, and in 2003 he 
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finished his bachelor degree. After interrupting his stud-

ies, he resumed his studies at ESAD.CR and in 2007 com-

pleted his Degree in Fine Arts.

diogo martins, Fine Artist, was born in 1985, in Lis-

bon. He holds a degree in Fine Arts from ESAD.CR, the city 

where he lives and works.

eduarda silva was born in Caldas da Rainha, in 1981, 

where she lives and works. In 2004 she finished her de-

gree in Fine Arts from ESAD.CR. She does her work from a 

feminist perspective related with art identity. At the same 

time she is developing a project on contemporary work-

manship.

eduardo malé was born in São Tomé, in 1973. He has 

qualifications in Drawing, Painting and Art History from 

Sociedade Nacional de Belas Artes e Design and a qualifi-

cation in Product Design from Escola de António Arroio, 

in Lisbon. He has a degree in Fine Arts from ESAD.CR, 

related with the Instituto Politécnico de Leiria. Author, 

producer and director of the animated cinema project Cin-

emAcção. He directed the animated film “táxi amarelo” 

(“yellow taxi”). During one year and a half, he worked at 

Zoran Smilianic’s painting studio, in Lisbon. He developed 

Fine Arts’ projects while working as an OTL instructor in 

Caselas, Lisbon, and at the European Union’s Pavilion at 

Expo 98. He taught Visual and Technological Education at 

Escola Básica do 1º e 2º ciclos Mouzinho de Albuquerque, 

in Batalha. He participated in the Projecto Experimentação 

01, as entertainer of the Workshop of Initiation to Draw-

ing for youngsters and children, respectively in the II and 

III International Biennial of Art and Culture, in S. Tomé e 

Príncipe - 2002/2004. He is a Plastic Expression Activity 

Leader at Escolas Básicas do 1º. Ciclo de Marrazes e Quinta 

do Alçada, Leiria, within the Project MUS-E, from the In-

ternational Yehudi Menuhin Foundation, with headquar-

ters in Brussels. He participated in more than forty indi-

vidual and collective exhibitions.

filipe frazão was born in Caldas da Rainha, in 1984. He 

lives and works in Caldas da Rainha. In 2006, he partici-

pated in the Erasmus Program and attended the UCE (Uni-

versity of Central England), Birmingham, UK. That same 

year he collaborated on the International Biennale of Light, 

Luzboa. He finished his degree in Fine Arts from ESAD.CR 

in 2007.

ivan barroso was born in Lisbon, in 1980. He has a 

degree in Fine Arts from ESAD.CR. He attended several 

artistic specialization courses and workshops. He is a free-

lancer and a teacher in several areas. Since 2000, he partici-

pates regularly in collective and individual e xhibitions, in 

Portugal.

jorge reis was born in Gafanha da Encarnação. He holds 

a degree in Fine Arts from ESAD.CR. In 2004 he partici-

pated on the first exhibition made on the space “Rotunda 

Luminosa”, in Caldas da Rainha, presenting a drawing 

project within the exhibition “Ping-Pong”, an initiative 

coordinated by an ESAD.CR professor: Jorge Feijão. In 

2005 he was nominated in two categories of the “Jovem 

Criador Aveiro 05” contest: Painting and Digital Art. In 

2007, he was invited to send a video to London Interna-

tional Creative Competition.

lucas almeida: “I’m fascinated by artistic creation, 

since I was very young. As I grew up several creative areas, 

namely, comics and animation movies influenced me. I at-

tended and finished my degree in Fine Arts at ESAD.CR, 

where I had 5 years of research and experimenting.”

luís simões and rita manuel live and work in Caldas 

da Rainha. They recently finished their degree on Fine Arts 

from ESAD.CR. They work together since the beginning of 

2007. Their work has developed contextually, considering 

the place and its characteristics, proposing reflections about 

the way man relates the natural space with the cultural 

space.
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marisa gonçalves was born on March 6th, 1984, in 

Lisbon. She lives in Caldas da Rainha and Setúbal. In 2003, 

she attended and finished the first year of the Painting 

Course at Instituto Politécnico de Tomar. That same year 

she was invited to participate in the final-year students’ 

exhibition. The next year she attended the ESAD.CR, 

and she is now finishing her graduation. She participated 

in Portrait, Performance and Contemporary Movement 

Workshops and collaborated on Caldas Late Night in 2005 

and 2006.

marisa teixeira was born in Leiria, in 1984. She lives 

and works in Caldas da Rainha. In 2006, she collaborated 

on the International Biennale of Light, Luzboa. She fin-

ished her degree in Fine Arts from ESAD.CR in 2007. 

marta machado was born on June 29, 1983, in Porto. 

From 2004 to 2005, she participated in the Socrates Pro-

gram and attended the Universidad del País Basco, Facul-

dad de Bellas Artes during 6 month period. In 2006, she 

finished her graduation on Fine Arts at ESAD.CR. Now she 

is developing a project, which stresses the black and white 

aesthetic, using video.

[ Cultural Animation ]

adélia caldeano was born on December 29th, 1962, in 

a small village and started working when she was 14. At the 

age of 36, already a mother of 2 children, she resumed her 

studies. Later, she started working in a school as education-

al assistant, participating in several educational projects. 

After finishing basic and secondary school, she did the 

exams and applied for the Course of Cultural Animation 

at ESAD.CR. She is now finishing her degree and working 

as school administrator at the Agrupamento de Escolas D. 

João II, in Caldas da Rainha. 

mariana camacho is finishing her degree on Cultural 

Animation at ESAD.CR. She attended the Faculdade de 

Arquitectura de Lisboa, where she began to be interested 

in the public space problematic. She creates, mainly, public 

art projects. Her work intends to communicate the expres-

sion of a collective unconscious, stressing the autonomy of 

the individual gestures, in the hope of a much more critic, 

creative and participative social dynamic.

[ About the curator ]

Isabel Baraona was born in Cascais, 1974. Studied in La 

Cambre, between 1997 and 2003, and lived in Brussels 

(Belgium), where she started her professional career by do-

ing an individual exhibition in the year of 2001. She came 

to live in Portugal in 2003, after being invited to teach at 

ESAD.CR.
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[ Acerca da ArtinSite ]

ArtinSite consiste num projecto editorial que surge por via 

da necessidade de contribuir para o desenvolvimento de um 

campo teórico-prático que se situa no cruzamento da produ-

ção artística contemporânea com as ciências sociais, e de pro-

duzir memória.

Inaugura um espaço de ligação entre arte e local, ou, mais 

concretamente, entre artes contemporâneas e espaços sociais, 

culturais e territoriais, apontando para as suas múltiplas di-

mensões, mas sem as pretender esgotar.

[ About ArtinSite]

ArtinSite is an editorial project that was created to fulfil a 

need to contribute to the development of a theoretical-prac-

tical field, somewhere in the crossing between contempo-

rary artistic production and social sciences, and to produce 

memory. 

It opens a space of connection between art and place, or, more 

concretely, between contemporary arts and social, cultural 

and territorial spaces, showing its multiple dimensions, but 

without being exhaustive.

[ Acerca da Transforma ]

A Transforma é uma associação cultural sem fins lucrativos 

que concebe e implementa um conjunto multifacetado e re-

gular de iniciativas que pretendem a intervenção, a pesquisa 

e a reflexão em torno das práticas artísticas contemporâne-

as, visuais, performativas e literárias, e muito em particular 

daquelas que experimentam e que ensaiam novas formas de 

diálogo com os contextos em que intervêm. O seu projecto 

de intervenção funciona como um elemento de mediação 

entre arte e local, com o intuito de criar novas plataformas 

de acessibilidade e de participação entre o acto criativo con-

temporâneo e o contexto do lugar onde a estrutura opera, e 

funda-se na tentativa de descobrir factos, compreender ges-

tos e motivações e empreender acções consequentes, assen-

tes no pressuposto de que as dimensões artística e cultural 

são essenciais para a formação da sensibilidade da Pessoa e 

para promover e potenciar no Indivíduo uma autónoma e 

inventiva capacidade de transformar. O seu trabalho, peri-

férico por diversas razões (geográficas, programáticas e or-

ganizativas), estrutura-se a partir da abordagem a questões 

prementes para essas práticas artísticas, como por exemplo 

a análise do modo como os conceitos de especificidade e de 

localização as afectam – tanto ao nível da criação artística, 

como ao nível da sua produção e programação –, e a relação 

destas actividades com o tecido social em que operam (para 

além dos discursos da arte pública - nas suas diversas for-

mas -, e das práticas contextuais enquanto géneros artísticos 

autónomos). As suas actividades estruturam um espaço de 

trabalho de características laboratoriais: Residências de Pes-

quisa e de Criação, Espectáculos e Performances, Exposições 

de Artes Visuais, Conferências e Eventos transdisciplinares, 

ArtInSite: Edição de objectos de reflexão, Encontros Interna-

cionais, Workshops e Formação. Um laboratório para práti-

cas artísticas contemporâneas.

Informações/Information
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[ About Transforma ]

Transforma is a cultural association based in Portugal which 

develops and implements a set of multifaceted and regular ac-

tivities that aspire to intervene, research and think about con-

temporary visual, performative and literary practices. Trans-

forma is particularly interested in creations that experiment 

with new forms of dialogue and the contexts in which they 

intervene. Its actions are structured in projects that operate as 

mediation elements between art and site, projects that create 

new accessibility and participation. Platforms of intersection 

are created between the contemporary creative act and the 

context of the site where the structure operates. An attempt is 

made to uncover facts, understand gestures and motivations, 

and undertake consequent actions based on the presupposi-

tion that the artistic and cultural dimensions are essential to 

the training of our sensibility. Transforma believes that the 

promotion of an autonomous and inventive capacity to trans-

form our perspectives is possible for every individual. Atten-

tion is paid to how the analysis of specificity and localization 

affects concepts, both at the artistic, creative level, as well as 

at the production and programming level. Research is devel-

oped regarding the connection of artistic activities and the so-

cial tissue in which they operate. Several categories promote 

this Research and ongoing Dialogue and turn it into a labo-

ratory for contemporary artistic practices: Creative Research 

Residencies, Shows and Performances, Contemporary Art 

Exhibitions, Forums and transdisciplinary Events, ArtInSite: 

Contemporary Art and Culture Publishing, International 

Meetings, Workshops and Training.
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