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Performance Digital nas Aldeias do Xisto- a Beira 
Serra em streaming direto 

"XISTORIAS" 

N o dia 23 de novem
hro, a performance 

Xist6ri as sera transmitida 
em tempo real, atravcs da 
Internet. Confonne nota 
de imprcnsa enviada ao 
nosso jorn al, Xist6ri as 
e o nome do proj eto 
artfsti eo e de anim ac;:ao 
soc ioc ultural que esui 
de momcnto a decorrer 
nas 4 aldeias do xisto 
do concelho de G6i s . 
Trata-se de urn projeto 
que cruza a tecnologia de 
uso comum (telem6veis, 
computadores pessoai s 
e Internet), as artes per
lo rmativas e as est6rias 
pessoais dos habitantes 
das aldeias. 0 resultado 
deste trabalho sera a cria
c,:ao de uma performance 
digital a ser apresentada 
ja no pr6ximo dia 23 de 
Nnovembro. 

A cria.yao do evento 
consiste em desenvolver 
as est6rias contadas pelos 
habitantes das aldeias, 
pertencentes a tradi .yao 
oral e ada pta-l as ao s 
m eios di g ita is . Nes ta 
performance questiona
se sobretudo aquilo que 
nos e desconhecido. As 
est6rias de lobos e de 
bruxas junta-se o inquie
tante "bramar" das tor
res e6Ji cas e as quebras 

de rede dos telem6veis, 
e, mesmo andando em 
caminhos de terra bati
da, anuncia-se uma vida 
urbana, ali mesmo ao 
!ado numa pagina do 
facebook. 

Parte da performan
ce sera transmitida, em 
tempo real , atraves da 
Internet, para o espa.yo da 
Associa.yao Salamandra 
Dourada, Azinhaga da 
Cidade, na Ameixoeita 
- junto a safda do metro 
da Ameixoeira (Linha 
Amarela). 

Quem desej ar estar 
presente e ass istir ao 
vivo ao evento tera de 
se inscrever atraves do 
email xi storias@gmail. 
corn. Corn a inscri.yao 
esta ga rantido urn lu
gar no transporte que 
a Ciimara Municipal de 
G6is coloca a disposic;:ao 

Parabens aos aniversariantes 
de 6 de novembro a 19 de novembro 

Oia 6 - Alvaro Alexandre da Silva Ferreira , Ana Patricia Neves 
Figueira, Carlos Barata Santos, Carlos Jose Bandeira de Sa -
Eng., Joao Henriques Martins Franc;a, Jose Maria Patricio Oias, 
Sergio Jose Martins Gon(ialves 

Dia 7 - Ana Paula Dias Carneiro Moniz Alves, Clarisse Aeis 
· Martins Barata, lsabel Costa Cartes, lsaura Nogueira Lopes, Maria 

Augusta Mates, M6nica Cristina Gonyalves Monteiro 
Dia 8 - AmE!Iia Martins Ferreira, Armando Nogueira Fernandes, 

Jorge Camilo Santos Filipe, Maria de Lurdes Bandeira Rosa 
Antunes, Maria Eunice Freitas Barata, Maria Margarida Ouarte 

P I n rl 

dos espetadores, desde 
Coimbra ate as aldeias 
( e regresso ). 

A equipa e composta 
por uma artista · das ar
tes visuais, Paula Roush 
(portuguesa , residente 
em Londres, recente
mente apresentou no 
Museu da Eletricidade 
"Estranhos Jardins de 
Papel''), uma artista da 
performance digital, Eu
nice Gon.yalves Duarte 
(residente em Lisboa, 
recentemente apresentou 
"Aben.yoadas Maquinas 
que nos Permitem Ver" 
no Museu do Chiado e 
em 20 I 0 criou a perfor
mance digital que deu 
origem a este projeto "A 
H ist6ria e Clandestina") 
e urn animador socio
cultural , Mario Montez 
(res idente em Coimbra, 
coordenador de varios 

projetos de interven.yao 
socioculturais e docente 
do Instituto Politecnico 
de Coimbra). A juhtar-se 
a esta equipa estani urn 
programador infonnatico, 
Miguel Gomes, respon~ 
save! pela conce.yao da 
transmissao em tempo 
real. 

Este projeto e finan
ciado pela ADXTUR 
- Aldeias do Xisto e 
apoiado por Associac;:ao 
Salamandra Dourada, 
Lousitiinea e Ciimara 
Municipal de G6is. 

Mais inforrnac,:oes atra
ves do site: www.sema
foro.cc/portfolio/xistorias 
ou atraves da pagina do 
Facebook: www. face
book.com/xistorias 

contactos: 
xistorias@gmail.com 

914785405 (Eunice Gon
.yalves Duarte) Ill!. 

Mario Nunes, Nuno Leonel Costa Sim5es, Paulo Eduardo Costa 
Fonseca, Rui Miguel Barata Silva Azevedo 

Dia 14 - Ant6nio Lopes Henriques, Ant6nio Tomas Matos Figuei
redo, Carla Maria Pascoal Nunes de Almeida, Humberto Garcia 
da Costa, Joao Jose Brito, Jose Rodrigues Cunha Duarte, Manuel 
Nunes Almeida, Marcio Filipe Duarte Martins, Maria de Jesus 
Ant6nio, Aamiro Fernandes Nogueira 

Dia 15 - Adelino Mlguel Figueiredo Neves, Alfredo Rodrigues 
Martins, Angela Sofia Ferreira de Carvalho, Anibal Ribeiro, Ant6-
nio Jorge Costa Santos, Augusto . Correia Martins, Fernando dos 
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Cantinho da Quadra 
Por Ami/car Fernandes 

0 cantinho da quadra 
Por ora se desenquadra 
Vai ter um tempo de ferias 
Vou mudar para a sextilha 
Corn es ta mais se rendilha 
Trato melhor as matCrias. 

Agora fa>o sext ilhas 
T ambem elas milhas filhas 
Urn pouco mais encorpadas 
sao maiores que as quadras 
Mas se bem e nq~adradas 
Poderao ser bem fadadas 

Anda·se assim nest a dan,a 
Corn mal e bem na balan,a 
Mas vamos todos esperar; 
Que nao se fique pela esperan,a 
Contribuamos p'ra mudan,a, 
Para o bem vir a imperar. 

"A divida e sustentavel" 
E um dito memoravel 
Feito P'lo Senhor Presidente, 
0 que ele chama masoquismo 
Para mim sera heroismo 
Num Pais lndependente. 

Ninguem faz mal a ninguem 
Regis tern is to muito bem 
Em hier6glifos de ouro 
Porque o mal antes do mais 
Em nOs assenta arraiais 
Por todo o tempo vindouro. 

Se nos portarmos bem 
Em r e l a~ ao a outrem 
Estamos a cuidar de n6s 
T eremos uma trave mestra 
Que os maus aetas detesta 
Nem lhe quer ouvir a voz. 

Neste mundo em que vivemos 
Uma coisa, nOs sabemos 
Alguem nos leva p'ra cova, 
Nao vamos pelo nosso pe 
Vai a Matilde eo Jose 
Vai o velho e vai a nova. 

A morte nao escolhe idades 
Vao os feios e as beldades 
T rans!orma tudo em esqueleto 
Ha quem' inda pense que nao 
Mas e uma pura ilusiio 
Vai o branco e vai o preto. a 

Lan~amento do Livro 
Dia 15 de Novembro 

"Uma lncerta Mulher" de 
Ant6nio Nunes de Almeida 

" Um a lncerta Mu-
lher" ~ 0 Grande Livro 
de Ant6nio Nunes de 
Almeida vai ser lan.ya
do no proximo dia 15 
de Novembro, na ·Sala 
do Ambito Cultura l, 
El Carte Ing les , em 
Lis boa. 

Es ta obra corn 235 
paginas, sob a clian
cela de Edires istencia, 
e um livro que " trata 


