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Outros achamentos.

Padrão, em toda a sua largura semântica, intitula uma exposição que apresenta um lugar temporário 
de encontro entre a imaginação de um grupo de estudantes da Licenciatura de Artes Plásticas - 
Multimédia da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e o património arqueológico do 
Museu Municipal Abade Pedrosa/Museu Internacional de Escultura Contemporânea. 
A primeira edição da Residência Artística “Deslocações”, desenvolvida nos últimos dois meses,  teve 
como ambição investigar teórico e plasticamente noções de ocupação do território, transformação 
da paisagem, vestígios e  testemunhos imateriais para dar origem a um corpo diversificado de 
projetos de natureza experimental que se partilham em diálogo com outros lastros ancestrais.    

Mudar de posição.

Residir provisoriamente num outro lugar implica uma suspensão das rotinas, dos hábitos de actuação 
e pensamento quotidianos. Obriga a um exercício de interrupção de um plano anterior para dar lugar 
a um novo espaço de relações, uma zona de contacto aberta ao outro, ao estranho, à imprevisibilidade. 
Perante uma nova situação torna-se imprescindível o desejo de renascer. Começar de novo. 

O tempo ao alto.

O Monte Padrão afigurou-se, desde a primeira vez que o subimos, um acontecimento. Algo que se 
apresentou como desconhecido aguçando a nossa atenção e mobilizando um estado de percepção 
mais alargado ao ponto de permitir reparar, ao mais ínfimo detalhe, nas coisas que acontecem nas 
margens (quase no invisível). Este promontório com cerca de 450 metros acima da linha do mar foi 
lugar de ocupação estratégica ao longo de milhares de anos, desde os primeiros povoamentos 
castrejos, passando pelas construções romanas até ao presente. Nele encontramos testemunhos 
ancestrais cuja densidade nos reenvia para uma relação com o tempo que extravasa a instantaneida-
de e velocidade contemporânea. O tempo ganha espessura numa acumulação de sedimentos 
estratificada onde, em vez de se expandir numa trajectória horizontal, adquire profundidade vertical. 

Um intervalo imaginante.

A presente exposição convida-nos a percorrer um lugar de encontro, um intervalo que podemos 
preencher com a nossa fantasia e imaginação, sobretudo aceitá-lo enquanto possibilidade de jogo, 
ironia ou até de transgressão. Os antigos quartos da hospedaria rica do Mosteiro de São Bento 
convertidos outrora em espaços dedicados à experiência e interpretação científica dos achados 
arqueológicos são agora contaminados pela presença de outros achamentos -  que não provêm da 
mão do arqueólogo mas da imaginação do artista. 
Padrão assinala-se como marco mas também enquanto marca de uma presença tingida pela 
convivencialidade entre disciplinas que desde sempre se magnetizaram: a arte e a arqueologia.
        

Samuel Silva



ENTRADA GRATUITA
Avenida Unisco Godiniz 100, 4780-366 Santo Tirso
N 41º 20’ 39.2’’ W 8º 28’ 20.4’’ 

miec.cm-stirso.pt
mmap.cm-stirso.pt

museus@cm-stirso.pt
(+351) 252 830 410
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1 DIANA LUCENA

2 MICHAEL ARAGÃO

3 KALINA GOTSEVA

4 ESZTER KOVÁCS

5 ROSAS

6 ANA MARTINS

7 MARIA ANDRADE

8 MARTA BERNÁRDEZ

9 ALEXANDRA PAIS

10 CASTELHANA

11 FRANCISCO OLIVEIRA

12 FRANCISCO OLIVEIRA

13 JOANA SÁ DIAS

14 XAVIER PAES


