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Diariamente, vejo pessoas a dormi-

rem na minha rua. Acompanho-as nas suas 

habitações, nómadas e precárias. Na sua 

mansidão e exaltação. Muito para além dos 

porquês, das culpabilizações aos organis-

mos governamentais e camarários, sempre 

me interessou quem anda no terreno, quem 

actua para tentar solucionar causas. Quem 

age.

A Associação CAIS sempre me pareceu um 

projecto válido e com provas dadas de ca-

sos de sucesso. A edição de um número da 

revista, feito também por artistas plásticos, 

pareceu-nos a nós – Plataforma de Trans-

gressão artística 21 1⁄2 –, uma boa forma de 

envolver agentes culturais nesta outra rea-

lidade. Projecto que a CAIS aceitou de bom 

grado.

 

Partimos da ideia de descartável, de uma 

sociedade mercantilista, esvaziada de al-

guns valores e em que a importância do ser 

humano depende, em muito, do que produz, 

vivendo este com o fantasma de que a qual-

quer momento poderá ser afastado, dispen-

sado, descartado. limitados no suporte e na 

temática, convidámos 16 artistas a contri-

buírem com um trabalho que ocupasse uma 

página dupla da revista. 

os trabalhos apresentados resultam do 

olhar/análise/interacção dos artistas com a 

população alvo da Associação CAIS - pesso-

as e grupos em situação de risco ou exclu-

são social, em sentido lato. 

As imagens fazem-se acompanhar por tex-

tos de críticos, curadores, historiadores e 

antropólogos, que reflectiram também so-

bre o tema e que com as suas dúvidas nos 

imprimem perguntas que gostaríamos de 

ver respondidas.

Descartáveis
 TXT | João Mourão | Comissário Grupo 21 ½ 

Os artistas

Sandra Cinto 

João Penalva 

Nuno ramalho 

Paula roush 

Manuel Santos Maia

Ana Perez Quiroga

Sandro resende

Paulo romão Brás

Maria lusitano 

Duarte Amaral Netto

valter vinagre 

António Júlio Duarte

Miguel Palma

Francisco Queirós

Susanne Themiltz 

Xana 

Os autores dos textos

João Mourão 

João Pinharanda

Manuela Sanches
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- Movimento ao Serviço da vida; 

Museu da Cidade; Cinzento 

Neutro; Associação vITAe.

Deambulações 
por páginas duplas



O 
projecto de colaboração na co-edição da revista CAIS teve por objectivo cruzar linguagens sem tentativas de esgotar 

assuntos. Não olhámos apenas para o percurso de cada artista e para a sua relação directa com a temática da exclu-

são social, interessou-nos colocar também outros artistas a trabalharem o assunto. 

A ideia de fronteira (e não apenas as territoriais) marcou a escolha de alguns artistas e trabalhos. A globalização de ambos os 

mundos, o artístico e o da exclusão social, e o seu possível enlace em alguns casos, alertou-nos para a necessidade de inserir 

no projecto, artistas que não residam apenas em Portugal e que pudessem acrescentar outros pontos de vista. 

Se Sandra Cinto nos oferece a sua visão e desejos para São Paulo, apresentando um desenho/poema que parte de uma in-

tervenção de arte pública, que realizou nessa cidade, João Penalva propõe um instante sobre o oriente, onde o que parecem 

habitações precárias (casas de sem-abrigo?) continuam a ter os sapatos à porta. Hábitos culturais e sociais que são também 

o ponto de partida da intervenção pública, “os outros”, realizada por Nuno ramalho, numa estação de São Francisco, que 

questiona ou sublinha os princípios de regulação e auto disciplina dos utilizadores deste meio de transporte. Paula roush 

documenta a sua intervenção, “Casas Temporárias”, desenvolvida em londres, em colaboração com quatro oNG feministas 

que albergam temporariamente mulheres sem-abrigo, alertando para os direitos à habitação ou à reclamação do espaço 

público.

A questão da memória (individual e colectiva) é referência nos trabalhos de Manuel Santos Maia, Ana Perez Quiroga, Sandro 

resende, Paulo romão Brás, Maria lusitano, Duarte Amaral Netto, valter vinagre e António Júlio Duarte. Santos Maia aplica 

a sua Série Allheava para identificar, num documento oficial, um “retornado” que vive na rua em Portugal, mas que psicolo-

gicamente continua a viver em Moçambique. Quiroga recorre aos seus livros da escola primária e aviva-nos a memória com 

as histórias condescendentes, aprendidas em pleno estado Novo, sobre os “Pobrezinhos”. resende juntou quatro utentes 

do Centro CAIS de lisboa e instalou-os num Palácio, onde pousaram como uma aristocrática família e representaram papéis 

que lhe são muitas vezes negados. romão Brás traça um mapa, denso, sinuoso e impossível, onde se movem figuras invisíveis 

deambulando sem destino. Um mapa que deixou de ser uma representação da cidade, mas a cidade mental de alguém. Ma-

ria lusitano alerta, inscrevendo na revista o seu manifesto, contra a celebração da destruição. Utiliza para tal um dos seus 

desenhos de catástrofes naturais e as palavras de vindeirinho. Netto encontrou, na quietude da Natureza, um colchão velho 

e desintegrado. Simbolicamente, regista a dualidade vida/morte numa metáfora da ruína e do abandono. A envolvência de vi-

nagre e Duarte obteve-se directamente no terreno (relembro que são também fotojornalistas). vinagre convidou uma utente 

da CAIS a escrever a historia para as suas imagens, Duarte congelou momentos numa das visitas efectuadas aos refúgios dos 

sem-abrigo, despojando-os de rostos mas garantindo-lhes sonhos. 

Há ainda trabalhos que se inscrevem em protocolos mais humorísticos e irónicos, como os apresentados por Miguel Palma, 

Francisco Queirós, Susanne Themiltz e Xana, embora não percam nunca a sua acutilante crítica social. Palma confere a um tron-

co de árvore novas funcionalidades e cria uma situação de piquenique urbano que ironiza com a utilização do título, em língua 

francesa (Dejeuner sur l’ arbre), conferindo-lhe ares de grande banquete. Queirós apresenta-nos uma sereia negra, rodeada de 

peixes laranja. Todos fora de água. Combatendo ideias pré concebidas, Queirós utiliza ainda, como modelo, um transgender, 

que ultrapassa qualquer imagem infantil que tenhamos. esta imagem, que poderia não ter qualquer carácter político noutro 

contexto, ganha nesta revista um novo sentido, pois reaviva o caso Gisberta ocorrido no Porto, em 2006. Themiltz cria um ce-

nário, uma casa para seres nómadas e imaginários, uma casa-chinelo(?) que poderíamos transportar facilmente. Terminamos 

propositadamente com Xana 

que se continua a servir das 

cores, das modulações e padro-

nizações. Ao utilizar a mesma 

“figura”, nas duas imagens, mas 

alterando-lhe a cor e a legenda, 

cria duas leituras completa-

mente inversas. Garante, para 

imagem final, o FelIZ como 

que desejando a felicidade ou 

a possibilidade dela. Achamos 

que era uma óptima forma de 

fechar a rubrica, revelação...

Deambulações 
por páginas duplas
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Sandra Cinto
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Tóquio, Nihombashi, 2007. No Japão, em todas as casas os sapatos ficam à porta.



João Penalva
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Nuno Ramalho

“The others, first version / os outros, primeira versão”. 2006.

Intervenção pública realizada na estação BArT de Powell Street, São Francisco, Califórnia, eUA.
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Paula Roush

Temporary homes/casas temporárias foi desen-

volvido por quatro oNG feministas “ASHA Proj-

ects, eaves Housing Association, riverpoint emer-

gency Hostel and Sojourner Housing Association“ 

que arranjaram abrigo temporário a mulheres em 

situação de sem-abrigo, na cidade de londres. 

Uma plataforma intermédia móvel foi instalada 

de forma a permitir o acesso a instrumentos de 

comunicação capazes de ajudar os participantes 

a desenvolver as suas capacidades, tornando-se 

assim actores críticos do meio urbano. Formada 

por um conjunto de trabalhos artísticos, a insta-

lação, situada na 198 Gallery, abordou temas tais 

como o direito à habitação das mulheres, mod-

elos de arquitectura feminista e a reivindicação 

do espaço público. o projecto teve o apoio do 

New Audiences/Regional Challenge grant of the 

London Arts Board.

A publicação, Contested Territories, completou o 

trabalho, com uma colecção de ensaios sobre as 

manobras dos artistas no espaço. Contribuiram: 

msdm, Ultra-Red, Fiambrera, N55, Made in Barce-

liona, Tonia Carless, S.L.P., Oreet Ashery, Caroline 

Ford, /Splice, and Inhabit.

Paula roush /msdm 
Temporary homes/Casas temporárias 

1998-1999

colour photographs

dimensions variable

www.msdm.org.uk













Sandro Resende



Com:

Abdul embaló

Cândido vieira

João Carlos Santos Silva

Ana Nunes
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Paulo Romão Brás

INvISÍvel, 2007
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a violência do silêncio dos consumidores 
ou manifesto contra a celebração da destruição como momento histórico

an image from vittorio de sica’s the bicycle thief
- 
todos os seres humanos têm um destino próprio,
assim como 
uma árvore destruída por uma granada, 
ou um bairro aniquilado por uma bomba ou uma catástrofe 
natural; (é essa violência que marca o momento histórico; 
momento histórico e violência histórica são indossociáveis 
ao contrário da não violência )

continua a haver demasiados monstros debaixo dos lençóis,
september 11 calendar of public memory,
the shocking display of destruction 
- um milhão de homens perdidos 
na sintonia dos anúncios comerciais da televisão,
no prime time
;
toda a mais avançada investigação da tecnologia, 
estudando o cérebro humano,
não é mais que uma ventania, 
alterando a forma da vida,
ou a maquilhagem das estrelas enquanto any man’s death diminishes me,
because i am involved in mankind (john donne, meditation xvii)
-
as dívidas do terceiro mundo,
um homem com o peso das dúvidas da sua linguagem
after the inside earthquake

alá continua a ser maior que a montanha. este
l’ exercise de la rencontre. o labirinto negro, o supremo sigilo,
uma cobardia absoluta de murmúrios, quase delirante   

destruction and violence as celebration of historical time (timothy brook):: o jack nicholson de shinning
na entrada de casa com um punhal em cada um dos olhos,
a demanda da matéria,
o peso da lógica das cotações, o destino, 
as palavras envenenadas, os best sellers,
os corredores do pentágono ou os anéis de saturno,
o fundo do mar vermelho,
a caixa negra de um boeing,
as listas dos mais procurados do fbi,
os índices económicos dos países do terceiro mundo, 
as listas do pai natal
…
mãos em água a ferver 
a sensação estranha de um à posteriori,
um automóvel, despistando-se 

nas estatísticas das indústrias fabricantes de produtos descartáveis, 

uma cidade de mulheres e crianças desalojados que não existe em mapa nenhum a
não ser no silêncio desse misterioso país desterrado que é a

ilusão
::
e acreditar é tão só respirar o oxigénio 
segundo a segundo, antes e
mesmo quando o telheiro está a cair sobre os 

desígnios
:::
after the cracked in the head

Maria Lusitano

Manifesto contra a celebração da destruição 

como momento histórico.

desenho: Maria lusitano

palavras: vindeirinho
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Valter Vinagre





António Júlio Duarte
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Fotografia



Miguel Palma
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Francisco Queirós

eternity

video still





Susanne Themiltz





Xana
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O que é ser-se excluído? o que é ser-

se diferente? Quem define a norma a partir 

da qual a exclusão se funda, a diferença é 

nomeada?

Todos diferentes, todos iguais… Que signi-

fica postular uma equivalência que mais se 

assemelha a uma redundância, a um círculo 

vicioso, do que a um programa que não se 

esgote em acções de solidariedade social a 

esconder projectos paternalistas?

São mais as perguntas e interrogações, as 

dúvidas e as perplexidades do que as certe-

zas e os manifestos programáticos. equiva-

lerá isto a tolher a capacidade de interven-

ção?

Creio que não: só através do questionamen-

to das fronteiras – que determinam o muro 

que separa os incluídos, dos excluídos; os 

normais, dos diferentes – se podem imagi-

nar projectos que possam ir além do multi-

culturalismo exótico, mas não menos racis-

ta, da diferença que, finalmente, às vezes 

até vende bem.

o que está em jogo também não é a uni-

versalidade – não menos etnocêntrica, não 

menos particularista – proclamada sob a 

reivindicação, legítima e necessária, da 

cidadania. Para que esta seja efectiva, ela 

tem de ser mais do que mera legalidade in-

clusiva. Pois há que perguntar novamente: 

quem define as regras segundo as quais se 

exclui, se inclui? Quem define a “diferença”, 

a igualdade?

Antes de se proclamar o fim dos projectos 

multiculturalistas ou defender a diversi-

dade a todo o custo, urge perguntar o que 

se entende por ‘diferença’ e “diversidade”. 

Uma manta de retalhos de pequenas “al-

deias portáteis”, a lembrar antigas expo-

sições coloniais, feiras de diversão onde a 

‘diferença’ (por vezes monstruosa) é exibida 

e, por isso, tanto mais estigmatizada? Qual 

o papel dos ‘diferentes’ nesse processo de 

exibição? Como se traçam as fronteiras/mu-

ros a demarcar a sociedade ‘normal’ daque-

la em que habitam os diferentes, aqueles 

que devem ser ‘integrados’?

e se pensássemos a diferença ou a cultura 

menos como um dado estável e mais como 

o resultado de uma constante negociação 

de fronteiras? Negociar é aceitar como 

momento necessário desse intercâmbio o 

conflito de identidades, a eventual irrecon-

ciliabilidade dos argumentos, questionar os 

consensos e perguntar quem determina as 

regras em contextos de poder desigual. 

lisboa crioula, lisboa multicultural, lisboa 

cosmopolita? “Novos lisboetas”? Sem dú-

vida. Mas não haverá que começar por nos 

pensarmos todos como ‘novos’, a diferença 

habitando a ‘norma’, questionando essa 

‘norma’? 

Quem é, afinal, ‘diferente’?

Quem é “diferente”?
 TXT | Manuela Ribeiro Sanches [Antropóloga Cultural, Docente da Universidade de Letras] 

O que pode a Arte fazer 
pelos deserdados da terra?



Perguntas 

Para que serve uma pilha de jornais ou um fardo de embalagens de cartão? Para que serve 

uma braçada de roupa usada ou um  molho de palha e feno? o que se pode fazer com um 

monte de tábuas recuperadas de uma obra ou com umas chapas de zinco ondulado? 

Respostas que são Perguntas 

obras de Arte? ou abrigos tão urgentes como precários? Mercadorias artísticas transaccio-

náveis e transformáveis em metadiscurso, em reconhecimento social, em dinheiro? ou abri-

gos transformáveis apenas em prisão, em desprezo social, em doença, em mais pobreza? 

Abrigos constantemente refeitos contra o clima e o espaço e a cidade? ou obras de Arte tão 

fúteis como efémeras na sua glória?

estas perguntas (e estas respostas que continuam a ser perguntas) não pretendem ilustrar, 

da minha parte, nem uma dimensão moralista nem uma visão céptica ou cínica do mundo. 

limitam-se a registar modalidades de vidas diversas, vividas por personagens diversas, ofe-

recidas como espectáculo a personagens diversas. 

Evidências Arte e Pobreza mostram-se como faces possíveis de uma realidade de muito mais 

faces e podem surgir ao mesmo tempo e no mesmo espaço da nossa acção e da nossa refle-

xão.

Se com jornais, cartões, roupas velhas, palha, tábuas ou zincos se compõem esculturas, ins-

talações ou integram pinturas podemos supor que quem tais materiais escolhe para o seu 

trabalho conduz a sua criatividade para a afirmação de uma consciência crítica que dirige 

contra as condições de um mundo que urge transformar.

essa posição cívica é, evidentemente, como qualquer acção artística (mas também política 

ou outra), alcançada por uma estetização do real. Por esse motivo referi a possibilidade de 

“real” e “arte” se oferecerem em espectáculo a personagens diversas: a arte tem um circuito 

onde os seus elementos apenas de modo indirecto coexistem com a realidade; a realida-

de poderá fornecer modelos à arte, esses modelos podem ser os da exclusão mas o públi-

co tenderá a esquecer (ou a esconder/secundarizar) a genealogia que sustenta tais obras. 

os malfeitores de Caravaggio, os pedintes de ribera, os condenados de Goya, os loucos de 

Géricault, as putas de Degas, os índios de orozco… desperta(ra)m algumas consciências, 

muda(ra)m alguns comportamentos mas, muito frequente e rapidamente, deixa(ra)m de ser 

panfletos cívicos e morais para sustentarem um dos mais eficazes, lucrativos e poderosos 

sistemas económicos da história humana, o da arte.

Perguntas sem Resposta Se àqueles que nada têm, nada tem sido dado; se àqueles que tudo 

sofreram, mais sofrimento tem sido infligido; se àqueles que esqueceram o amor, ninguém 

tem ensinado a amar; e se apenas têm sido amaldiçoados aqueles que nos mostram ou re-

cordam a sua miséria (por que com isso nos ofendem e ameaçam) o que pode a Arte fazer 

pelos deserdados da terra?

O que pode a Arte fazer 
pelos deserdados da terra?

 TXT | João Pinharanda | Crítico de Arte 


