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o espaço do tempo 
Convento da Saudação / Montemor-o-Novo 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

O Espaço do Tempo situado no Convento da Saudação em Montemor-o-Novo é uma estrutura 

transdisciplinar que serve de apoio a inúmeros criadores nacionais e internacionais. Desde o início que 

a nossa linha fundamental de trabalho se situa na pesquisa e na experimentação, base da renovação e 

da inovação das linguagens artísticas.  

Nos próximos dois anos iremos consolidar esta nossa perspectiva de trabalho continuando a apoiar os 

criadores que consideramos mais relevantes nestas áreas, procurando melhorar a nossa oferta em 

termos de qualidade de acolhimento, condições dadas aos artistas e profissionalização da nossa 

equipa de produção. Consideramos que, dentro do actual panorama das artes performativas é 
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essencial existir um projecto como o nosso, uma estrutura profissional que possa acolher e valorizar os 

projectos artísticos. 

A transdisciplinaridade é o vector mais marcante no desenvolvimento artístico actual: nos processos de 

colaboração e “contaminação” de linguagens, juntam-se novas mais valias que contribuem para novos 

objectos artísticos. A Dança, por natureza muito aberta ao cruzamento de linguagens, está neste 

momento muito implicada nestas “negociações” artísticas. Existe de facto, o fascínio pela linguagem do 

“outro”. O Teatro, intimamente ligado ao texto, descobre o corpo e as suas potencialidades na 

comunicação não verbal. O Cinema, o Vídeo, a Arquitectura são hoje territórios prolíficos com uma 

actividade que extravasa para fora dos limites habituais. As Artes Plásticas que por tradição sempre 

tiveram fortes preocupações conceptuais, encontram-se hoje próximas da performance e até do teatro. 

A Instalação é cada vez mais um “teatro visual”, invade os nossos sentidos com uma tenção teatral, 

extravasa para bem longe dos territórios físicos da galeria e do museu. Em todas estas linguagens se 

encontra o interesse pelo corpo e frequentemente pelas tecnologias digitais (Fotografia, Edição de 

Imagem, Sistemas que operam em tempo real, Som Digital, 3D, etc). 

É justamente nesta “brecha digital” que O Espaço do Tempo opera, propondo material, técnicos e o 

tempo e o espaço necessários à pesquisa. Assim, falar de transdisciplinaridade é também, 

frequentemente, falar de desafios à percepção, desafios ligados em boa parte a novas tecnologias. 

Nos próximos dois anos iremos continuar nesta linha de reflexão apoiando criadores nas áreas da 

Dança, Artes Plásticas, Teatro, Artes Digitais, Arquitectura, Composição Musical, Cinema, Vídeo, etc. 

Para além de residências, eventos e programação nestas áreas, queremos salientar alguns dos nossos 

mais importantes projectos nos próximos dois anos:  

A continuação do Projecto COLINA (Collaboration in Arts), ao qual se juntou uma 

dimensão internacional com a sua realização nos próximos anos em Dusseldorf, Aix-en-

Provence, Newcastle, Auhrus e Talin. (Programa Comunitário Cultura 2000) 

As próximas edições do evento DANÇAS COM LIVROS, em colaboração com a 

Livraria Fonte de Letras, um grande festival multidisciplinar à volta dos livros, dos 

autores, das ideias e que atrai um grande fluxo de visitantes, tendo-se tornado num dos 

mais relevantes eventos regionais. 

O Festival Camp (Música Electrónica e Artes Visuais) a ter lugar no próximo 

Verão pela primeira vez em Portugal e que traz um evento de referência internacional 

durante duas semanas para o Convento da Saudação e para a cidade de Montemor-o-

Novo. 
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Para além de todas estas actividades, estruturantes na consolidação do sector das artes do 

espectáculo, O Espaço do Tempo desenvolve um profundo trabalho de qualificação e criação de novos 

públicos para as artes performativas e não só. Tal como nos últimos anos, iremos continuar a solidificar 

a nossa relação com a comunidade, nomeadamente através da programação de espectáculos de 

qualidade e da realização de inúmeras actividades paralelas. Assume aqui particular importância a 

programação regular do Cine-teatro Curvo Semedo, onde este ano iremos apresentar espectáculos, 

tais como “What the body does not remember”, (Wim Vandekeybus – Companhia Instável), Ballet 

Gulbenkian, End Game (Samuel Backett – Teatro Meridional / Primeiros Sintomas), Flatland (Patrícia 

Portela), entre outros. 

Iremos igualmente programar (a pedido da Câmara Municipal de Évora) a temporada de Dança no 

Teatro Garcia de Resende em Évora. Estão previstos espectáculos como Anne Thérese de 

Keersmaker, Ballet Gulbenkian, João Fiadeiro, Olga Roriz, Rui Lopes Graça, Clara Andermatt, Mathilde 

Monier, entre outros. 

Pretendemos que, através de uma boa qualidade de programação nestas salas mais institucionais, 

consigamos progressivamente criar um público mais exigente e ávido da experimentação, o que nos 

permitirá no futuro propor criadores mais austeros e por vezes pouco acessíveis. 

O Espaço do tempo está situado no concelho de Montemor-o-Novo, um dos mais pobres do país. 

Consideramos que a cultura pode ser um factor importante de desenvolvimento local, abrindo novas 

perspectivas aos habitantes, ajudando a qualificar o seu desempenho profissional, possibilitando 

inúmeras formas de abertura ao mundo e gerando emprego e investimento local.  

Neste sentido, O Espaço do Tempo vai continuar a colaborar activamente com as forças vivas locais: 

escolas, associações e instituições de vária ordem. Esta linha de trabalho será ampliada nos próximos 

dois anos com novas áreas formativas de interesse para os jovens: workshops de sensibilização ao 

espaço (o caça-texturas), acções de formação com professores e alunos na área das marionetas, 

trabalho coreográfico com os alunos da EB 2,3 e uma acção de formação ao longo do ano dedicada a 

professores, agentes culturais e criadores (O Corpo que Pensa).  

Continuaremos, igualmente, a dar formação na área das técnicas das artes cénicas: workshop de 

desenho de luzes, cursos de produção áudio e cursos de pós-produção vídeo. 

Por último gostaríamos de realçar o impacto económico que hoje em dia já temos na cidade. De facto, o 

nosso trabalho gera uma grande utilização de serviços locais, tais como, comércio, hotelaria, 

transportes e diversos serviços indispensáveis ao nosso funcionamento, para além da criação de sete 

postos de trabalho directos e um forte impulso a outras actividades. 
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Ainda no campo da relação com a comunidade queremos salientar a importância da nossa Esplanada 

de Verão, a funcionar nos meses de Junho a Setembro e que por tradição é já um ponto de encontro da 

população entre si, com os artistas, e com o espaço. Realçar a nossa programação regular de cinema 

ao ar livre, bem como uma programação regular de concertos de jazz (Programação: Rui Neves) e de 

DJ´s (Programação: Tiago Miranda / Lux). Acresce ainda que a Esplanada de Verão gera quinze 

empregos ao longo do tempo de funcionamento. 

Na área da internacionalização iremos continuar a apoiar as digressões de Rui Horta, bem como Sónia 

Baptista e de João Garcia Miguel, criadores estreitamente associados ao Espaço do Tempo. Iremos 

igualmente continuar a acolher criadores internacionais, algo de fundamental no cruzamento com os 

criadores portugueses. Continuaremos a desenvolver trabalho em networks internacionais, tais como o 

COLINA, que engloba cinco parceiros europeus. Ainda neste ponto continuaremos a funcionar em rede 

com teatros como o Teatro Viriato, o CCB, ou o Teatro Rivoli, no sentido de trazer a Portugal, as 

criações internacionais mais relevantes na área das artes performativas. 

Na ligação com as Universidades manteremos a nossa colaboração com a Escola Superior de Dança, o 

Fórum Dança e a Faculdade de Motricidade Humana, bem como com a Universidade de Évora, com 

quem recentemente temos estabelecido bastantes contactos. Somos igualmente consultores para novo 

projecto na área das artes da Universidade Nova de Lisboa.  

Por sentirmos, na área da cultura e das artes, uma grande necessidade de reflexão e debate entre os 

agentes, criadores e a sociedade em geral decidimos organizar um ciclo de seminários em áreas tão 

diferentes como Gestão e Mecenato Cultural, Associativismo e Descentralização, Trabalho em Rede e 

Cultura como desenvolvimento Local. 

Como conclusão gostaríamos de salientar aquilo que nos parece mais relevante no nosso projecto: o 

espaço e o tempo para a criação. Apesar da criação contemporânea ser um produto quase sempre 

urbano, o objecto artístico necessita da distância necessária para a reflexão. Neste aspecto, a 

localização do Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo é fundamental. Nos próximos anos e à medida 

que o projecto se desenvolve e solidifica, teremos sempre muita atenção a nunca perder a intimidade 

necessária ao acto criativo. 
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             o espaço do tempo               

   identidade cultural e artística 

 
 

O Espaço do Tempo é uma estrutura única no panorama das artes de espectáculos. Esta singularidade 

é definida por diferentes parâmetros:  

1 - a dimensão física da estrutura aliada às possibilidades da residência (quatro estúdios, dez 

quartos, estúdios de som, luz, etc.); 

2 – o facto desta estrutura de residência ter acesso a um excelente espaço de apresentação 

(Teatro Curvo Semedo); 

3 – a qualificação da equipa técnica e profissional que assegura a qualidade das produções; 

4 – a localização em meio rural, num entorno paisagístico privilegiado e dentro de um 

monumento nacional, e que, não obstante, está apenas a 1h de Lisboa. 

Ao tomarmos a opção de fundar O Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo decidimos implantar uma 

estrutura que fosse uma ferramenta ideal no contexto da criação contemporânea nacional. A arte não é 

a mera repetição da realidade, é sim, a reflexão (ou a re-criação) da realidade: faz pois sentido que 

entre os inputs urbanos e a reflexão criativa exista uma distância que possibilite o encontro com o 

objecto artístico. Montemor-o-Novo é um “porto de abrigo”, um antigo espaço de clausura religiosa 

(dominicana) e agora um espaço de “clausura” criativa. A própria arquitectura do lugar com espaços 

privados, semi-privados e públicos foi feita a pensar no encontro consigo próprio e com as ideias. Foi, 
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desde o princípio, uma estrutura criada a pensar nos outros e sobretudo nas necessidades dos 

criadores. O facto de ser dirigida por Rui Horta, ele próprio um criador, dá uma razão palpável ao 

projecto e potencia os desenvolvimentos futuros. As relações internacionais deste criador são também 

uma mais valia, se considerarmos que a transdisciplinaridade é um processo com muitas referências 

internacionais e em que todos são verdadeiramente pioneiros em cada processo criativo.  

O facto de ser uma estrutura quase exclusivamente dedicada ao Laboratório criativo e à reflexão nestas 

áreas, situa O Espaço do Tempo num âmbito muito rico dentro do actual panorama das artes 

performativas. 

Por último, a capacidade que esta estrutura tem demonstrado em saber ligar-se à comunidade e 

estabelecer empatias e cumplicidades é igualmente um importante ponto a seu favor. A Arte, como 

exercício idiossincrático e a Cultura, como direito democrático nem sempre se conjugam da melhor 

forma. Pensamos que em Montemor-o-Novo estamos no caminho certo e que temos aprendido em 

cada passo do percurso. 
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O Espaço do Tempo iniciou a sua actividade em Setembro de 2000. Desde essa altura tem vindo a 

desenvolver um importante trabalho de implementação na cidade de Montemor-o-Novo, dando grande 

primazia ao trabalho de criação de públicos, ao estabelecimento de um elevado nível de qualidade de 

todas as actividades que desenvolve, ao diálogo e ao cruzamento entre as diferentes vertentes das 

áreas performativas, à pesquisa e experimentação do domínio da integração das vertentes artísticas 

com as artes do espectáculo, à formação de quadros e criação de emprego, tentando contribuir para o 

desenvolvimento artístico e económico da cidade / região. 

O seu projecto tem sido reconhecido pela generalidade do meio e da crítica, facto pelo qual muitos 

criadores procuram o nosso espaço e colaboram nos nossos projectos. Nos últimos anos, o projecto 

COLINA, um dos mais estruturantes evento da nossa programação, foi reconhecido com o Prémio 

Almada, do Ministério da Cultura. A qualidade artística do trabalho do seu director foi também 

recompensada com o Prémio ACARTE 2002. O facto de projectos internacionais, tais como, “By Pass” 

e o COLINA 2003 e 2004 terem recebido menções e prémios dá-nos confiança para continuar nesta 

linha de trabalho. O COLINA 2004 recebeu o apoio do Programa Comunitário Europeu Cultura 2000. 

Ao longo dos últimos quatro anos programámos mais de 120 espectáculos em Montemor-o-Novo e 

Évora e realizamos dezenas de acções de formação junto das escolas, associações, etc. Com as 

Historial/ 

Antecedentes 
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realizações anuais do evento “Danças com Livros” e da nossa “Esplanada de Verão” cimentámos 

definitivamente a nossa relação com a comunidade. Pensamos que muito está por fazer e que 

aprendemos igualmente com diversos erros de percurso. No entanto, orgulhamo-nos desta relação com 

a população de Montemor-o-Novo: os nossos espectáculos registam cada vez mais público, os 

criadores sentem-se bem na cidade.  

Em todo o processo de implementação do Espaço do Tempo tem sido essencial a nossa relação 

exemplar com a autarquia: a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo foi, desde a primeira hora, o 

nosso mais importante parceiro estratégico, cedendo-nos o magnífico espaço do Convento da 

Saudação, assumindo as despesas de electricidade, água, aquecimento, telefone e ajudando com 

todos os serviços ao seu alcance. 

Outra estratégia essencial do nosso desenvolvimento tem sido o apostar na recuperação dos espaços. 

Aqui mais uma vez a Câmara Municipal colaborou dentro da medida do possível. O Espaço do Tempo 

tem igualmente constituído como prioridade o investimento em material técnico e na qualificação da sua 

equipa de produção.  

Ao longo destes anos passaram pelo Convento da Saudação em actividades de residência inúmeros 

criadores portugueses, tais como, Clara Andermatt, Francisco Camacho, João Garcia Miguel, Rui 

Horta, Sónia Baptista, Teatro Praga, Catarina Campino, Ricardo Jacinto, Patrícia Portela, João Fiadeiro, 

Tiago Guedes, Claúdia Almeida, João Galante, João Samões, Miguel Pereira, etc. e artistas 

internacionais, tais como, Phillipe Blanchard, Baktruppen, Annabelle Bonnéry, Cie. 7273, Jo 

Stromgreen, Cristina Moura, etc. 

Ainda neste ponto queremos realçar o nosso trabalho de investimento em novíssimos criadores e 

intérpretes: Luís Guerra, jovem saído do conservatório no ano anterior, tem sido nosso “jovem artista 

em residência” durante esta última temporada, auferindo de um pequeno salário, o que lhe permite 

pesquisar, criar, ter uma bolsa no Ballet Gulbenkian e estudar no estrangeiro. Recentemente foi 

admitido na Companhia de Emmio Greco, um dos mais consagrados coreógrafos no momento. Por 

outro lado, o nosso programa de residência para artistas experientes (SPA - Sem Pressa Alguma) tem 

sido um instrumento essencial para que criadores consagrados possam abrandar o seu ritmo de 

trabalho e repensar a sua criação, podendo ao longo do ano dispor sempre de um quarto e um estúdio 

sem pré-aviso. Deste programa beneficiaram Clara Andermatt, João Fiadeiro, João Garcia Miguel e nos 

próximos dois anos, Francisco Camacho e Vera Mantero. 
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Contextualização 

 

ESPAÇO / TEMPO / LABORATÓRIO (Um programa de âmbito nacional) 

 

Nos últimos anos têm sido dados grandes passos no sentido de dotar o país com espaços de 

representação. No entanto, estes espaços são quase sempre muito formais e desadaptados da criação 

contemporânea, que normalmente procura espaços sem carga institucional e sem uma memória 

inerente ao espaço. Ainda mais gritante é a falta de estruturas de produção, verdadeiros espaços de 

“retaguarda”, com os quais os criadores se identifiquem e onde possam criar as suas obras. 

O Espaço do Tempo, situado no Convento da Saudação em Montemor-o-Novo é uma estrutura de 

apoio às artes performativas, dentro de uma perspectiva de cruzamento de linguagens e de 

experimentação. Como objectivo prioritário surge assim a ideia de “laboratório”, de inovação e 

renovação das linguagens cénicas, numa estrutura que se pretende muito profissional e ao mesmo 

tempo flexível. 

Ao implantar uma estrutura de criação em meio rural, com um entorno de paisagem notável e com uma 

relação profunda com a pequena cidade de Montemor-o-Novo, (9000 hab) o nosso conceito é o de 

proporcionar aos criadores, a distância necessária à elaboração da criação: a arte contemporânea é 

essencialmente, um fenómeno urbano, no entanto a distância é necessária à reflexão e à criação do 

objecto artístico. 
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A relativa proximidade de Lisboa (100 km) permite, no entanto uma relação de contacto sempre que 

necessário. Frequentemente os criadores em residência vão a Lisboa aos fins-de-semana, por razões 

familiares, de lazer, etc. Esta situação ideal permite-nos apoiar inúmeros projectos e constituir uma 

espécie de “backup criativo” para os mesmos, contribuindo, desta forma, para a consolidação do sector 

das artes do espectáculo. 

As grandes áreas de estúdio de ensaio e residência que o Convento possui originaram o 

desenvolvimento do nosso projecto até ao ponto em que hoje nos encontramos: cerca de vinte 

residências criativas ao longo do ano, para além de inúmeros projectos de pesquisa, eventos de 

diferentes características, todos eles estruturantes da nossa forma de apoiar a criação. 

Os criadores vêm para o Convento da Saudação para “conquistar” o tempo... De facto, respira-se aqui 

outro “tempo”, já que longe do dia-a-dia e do seu entorno habitual, acabam por encontrar novos ritmos 

de trabalho. Desta forma, criámos uma estrutura que pudesse dar resposta às necessidades técnicas e 

de produção dos diversos criadores. 

 

ESPAÇO / TEMPO / CULTURA / COMUNIDADE (Um programa de âmbito regional) 

Seria impensável um projecto de excelência artística, com estas características de descentralização e 

que não tivesse uma profunda relação com a comunidade.  

Convém aqui referir que O Espaço do Tempo está situado no Convento da Saudação, dentro das 

muralhas do Castelo, ambos monumentos nacionais, com enorme peso identitário para a cidade de 

Montemor-o-Novo. É aliás, notável, que nos tenha sido “oferecido” este espaço de trabalho, ao que 

acresce a relação de cumplicidade que desde o início foi estabelecida com a população.  

Daí que muitas destas razões nos levaram a ter um sólido projecto nesta área. O Espaço do Tempo 

colabora com todas as escolas do concelho, inúmeras associações, organiza acções de formação 

locais, colabora activamente na vida da comunidade e programa regularmente eventos artísticos e 

culturais, criando novos públicos para as artes do espectáculo. 

A cultura como factor de desenvolvimento local é assim um dos objectivos estruturantes mais 

importantes para o nosso projecto. Acreditamos na importância do acesso democrático à cultura, desde 

o mais cedo possível, e por isso, o nosso trabalho com as escolas é fulcral: “a vida é um constante 

escolher” e no momento das escolhas a cultura fará a diferença.  

O projecto do Espaço do Tempo é também um projecto de coesão social, numa sociedade ainda muito 

fragmentada politicamente, ainda com uma memória muito viva de situações passadas. Nos nossos 
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espectáculos, nas acções que realizamos e na prática diária, a cultura assume-se na sua visão mais 

humanista: aproxima os homens, eleva as suas escolhas e atenua os seus conflitos. 

No Espaço do Tempo temos como clara importância da relação de 1 para 1 que estabelecemos na 

comunidade, na importância dos afectos: num entorno rural em que a natureza é o contexto, o texto 

somos apenas nós com o outro. A redução amplia a qualidade e o significado da comunicação.  

De entre os projectos mais relevantes que habitualmente realizamos gostaríamos de realçar: a série de 

workshops “falar com o corpo”, em que as crianças do ensino básico vêm ao Convento para trabalhar 

com criadores, as aulas regulares de dança e movimento criativo, as aulas de Taichi, as “leituras na 

escola”, a colaboração em festas e eventos locais, tais como ensaiar uma coreografia de hip hop para 

apresentar num sarau, programar a banda filarmónica local, (Sociedade Carlista), acções de formação 

com professores do Ensino Básico, ensaios abertos e encontros com diversos criadores, etc.  

 

ESPAÇO / TEMPO / INTERNACIONALIZAÇÃO (Um programa de âmbito internacional) 

As nossas relações internacionais privilegiadas assentam em boa medida no perfil do responsável 

artístico, Rui Horta, que trouxe consigo muitos dos variados contactos internacionais e que numa 

primeira fase de instalação do nosso projecto foram essenciais. Uma grande parte das verbas das 

quais ainda hoje dependemos provêm de co-produtores internacionais e dos circuitos de digressão do 

Rui Horta. Apesar de no actual momento estes apoios serem mais reduzidos, derivado ao facto de o 

Rui Horta ter que optar por passar cada vez mais tempo em Montemor-o-Novo, não obstante, alguns 

destes apoios subsistem, estando nos nossos planos para os próximos dois anos, a agenciação e 

difusão deste e de outros criadores no circuito internacional. 

No entanto, o aspecto mais importante da nossa internacionalização é, sem dúvida, o projecto COLINA, 

que nos próximos três anos, estará presente em cinco países europeus diferentes (França, Reino 

Unido, Dinamarca, Alemanha e Estónia.) Este projecto, co-financiado pelo Programa Comunitário 

Europeu Cultura 2000, garante o contacto internacional de alguns dos mais interessantes criadores 

nacionais até 2007. De facto, O Espaço do Espaço escolherá, cada seis meses, três criadores 

nacionais que irão participar al longo dos próximos três anos nos diversos “Colinas” internacionais. 

Um terceiro vector de relação internacional é a constante presença no Espaço do Tempo de criadores 

internacionais. Estes criadores trazem consigo experiências e metodologias diferentes das nossas, o 

que, devido à nossa política de “cruzar” residências, em muito tem influenciado os criadores nacionais. 
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Finalidades e Objectivos 

1. Estabilidade Económica 

Os objectivos do nosso projecto estão indissociavelmente ligados à nossa dinâmica actual de 

crescimento. De facto, e apesar de em cada ano o nosso trabalho ter crescido em todas as frentes e do 

projecto se ter implantado com muito sucesso, nós continuámos a auferir do nosso subsídio irrisório 

(Cem mil euros).  

Esta verba, absolutamente insuficiente para o nosso programa, tinha inicialmente sido acordada por 2 

anos. Devido às mudanças ministeriais na cultura, acabámos por ver este montante automaticamente 

reconduzido por mais 2 anos. 

Apesar do nosso trabalho ter sido amplamente reconhecido pelo meio, pela crítica e pelo próprio 

Ministério da Cultura (que nos atribuiu um reforço de verba de setenta mil euros, em 2004) temos vivido 

constantemente em situação precária e bastante instável. 

Não obstante considerarmos o valor máximo da nossa próxima candidatura a apoios sustentados 

(trezentos mil euros) de manifesta insuficiência para o nosso programa anual, é a primeira real 

possibilidade de podermos estabilizar o nosso projecto. 
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Como objectivo essencial surge, assim, a estabilização de uma estrutura que suporta dezenas de 

criadores portugueses, das mais diversas áreas e sensibilidades, e tem uma larga ressonância na 

região do Alentejo. 

 

2. Recuperação do Convento da Saudação 

No último ano, foi decidida pela Administração Central a recuperação do Convento da Saudação com o 

objectivo de alojar um grande projecto artístico/cultural, na sequência do nosso trabalho. Desta forma, 

O Espaço do Tempo passaria a dispor de outras infraestruturas e capacidades de resposta no domínio 

das artes e da cultura (ver projecto em anexo). 

Tem-se sucedido inúmeras reuniões que juntaram à mesa personalidades como  Dr. Paulo Cunha e 

Silva (Presidente do Instituto das Artes), Dr. Amaral Lopes (Secretário de Estado da Cultura), Arq. João 

Rodeia (Presidente do IPAAR), Eng. Vasco Costa (Director-Geral dos Monumentos), Dra. Ana Borges 

(Delegada Regional da Cultura do Alentejo), Dr. Carlos Pinto de Sá (Presidente da Câmara de 

Montemor-o-Novo) e um número significativo de quadros regionais de diversos ministérios. 

Estas reuniões tiveram o especial patrocínio do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro na altura, o Dr. Durão 

Barroso, através do seu Assessor para a Cultura, o Dr. André Dourado.  

Se este projecto, que tem o seu programa aprovado, for, como esperamos, adiante, é evidente que os 

nossos objectivos se prendem com estes “timings” de concurso e adjudicação da obra, que seriam, 

efectivamente dentro de 2 anos, prazo abrangido por esta candidatura. 

Na realidade, com a actual instabilidade governativa pouco sabemos… No entanto, o horizonte 

continua a ser o mesmo, até porque as escavações arqueológicas e demais sondagens prévias têm 

continuado a bom ritmo e debaixo da alçada do IPAAR. 

 

3. O Projecto Artístico 

Temos uma visão clara do nosso futuro em Montemor-o-Novo: 

a) Consolidação da nossa estrutura de produção; 

b) Incentivo da internacionalização do projecto e dos criadores a ele associados; 
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c) Programação regular do Teatro Curvo Semedo em Montemor-o-Novo e do Teatro Garcia de 

Resende em Évora. 

d) Implementação da discussão e reflexão sobre as questões teóricas e práticas mais relevantes 

no panorama actual; 

e) Desenvolvimento dos nossos projectos na comunidade de forma a contribuir para a nossa 

implantação no seio da cidade e fomentar o desenvolvimento local através da função da 

cultura. 

 

a) Consolidação da nossa estrutura de produção para servir os criadores; 

Em primeiro lugar, toma especial relevância a entrada no projecto de Tiago Miranda, o nosso novo 

administrador e assessor da direcção artística. Tiago Meireles, economista, com um extenso curriculum 

que atravessa áreas tão diversas como a direcção da associação de estudantes do ISEG, a produção 

de eventos na Expo 98 e, nos últimos 5 anos, especialista em marketing e comunicação na Novabase, 

é para nós a peça chave da gestão do nosso projecto, deixando finalmente tempo disponível para que 

Rui Horta se possa apenas dedicar à direcção artística do projecto bem como à sua actividade criativa. 

Por outro lado, será essencial manter 2 produtoras de excelente nível na equipa, bem como mais um 

técnico no nosso quadro, (idealmente dos técnicos, se nos for possível, em 2006 deveríamos absorver 

mais um elemento nesta área). 

A entrada de vários colaboradores do projecto, no quadro de pessoal e finalmente com a estabilidade 

de contrato, é o passo definitivo para todos os que, ao longo destes anos têm tido uma situação laboral 

precária. Este esforço financeiro é enorme, mas O Espaço do Tempo já não se compadece com este 

tipo de instabilidade. 

Ainda neste ponto, é absolutamente essencial a aquisição de diverso material técnico e de cena, que 

nos possibilite dar resposta às necessidades e expectativas dos criadores em residência, bem como 

meios de transporte para nos ajudar no esforço constante de deslocação sobretudo entre Lisboa e 

Montemor-o-Novo. 

Continuaremos a apoiar criadores nacionais emergentes e estabelecidos. Nestes próximos dois anos o 

nosso núcleo principal de residências inclui criadores portugueses como: Vera Mantero, Francisco 

Camacho, Clara Andermatt, João Garcia Miguel, Miguel Moreira, Sónia Batista, Rui Horta, Teatro 
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Praga, Catarina Campino, Ricardo Jacinto, Patrícia Portela, João Fiadeiro, Tiago Guedes, Margarida 

Mestre e Joclécio Azevedo. 

b) Incentivo da internacionalização do projecto e dos criadores a ele associados; 

O Espaço do Tempo sempre teve um perfil internacional palpável, sobretudo devido ao perfil do seu 

director artístico. A título de exemplo, nas últimas temporadas, as médias dos espectáculos de Rui 

Horta têm sido de 40 espectáculos internacionais e apenas 2 ou 3 em Portugal. Este facto sempre 

posicionou o nosso trabalho no seio de um vasto circuito europeu, que agora decidimos partilhar com 

outros criadores nacionais, nomeadamente Sónia Batista e João Garcia Miguel. 

Neste sentido foi decidido que a nossa estrutura apoiasse estes 3 criadores, ajudando a difundir o seu 

trabalho, não só a partir de Montemor-o-Novo, mas sobretudo através do envolvimento de Bruno 

Heynderickx, o nosso responsável de relações públicas internacionais, que vive actualmente na Suíça. 

A título de exemplo, O Espaço do Tempo apoia a próxima apresentação de João Garcia Miguel no 

Festival Internacnal de Marselha no final do mês de Setembro de 2004. 

Bruno Heynderickx é igualmente o “project manager” do Colina Internacional, o projecto europeu que 

deriva do Colina 2003 e 2004, e do qual nós somos os “líderes de projecto” 

Justamente e, neste caso, o nosso objectivo principal é a difusão do Colina como um grande projecto 

europeu de residência artística e, que acontecerá em diversos países (apoio do Programa Comunitário 

para a Cultura, Cultura 2000). 

Um outro aspecto importante é a inclusão, nos próximos 2 anos, no nosso programa de residências, de 

um vasto leque de criadores internacionais como: Malpelo, Phillippe Blanchard, Antony Rizzi, Emio 

Greco, Maria Stamenkovic Herranz, Annabelle Bonnery, etc. 

A organização, a pedido do Instituto das Artes do próximo encontro de programadores, do Aerowaves, 

será também um desafio para a nossa estrutura. Aproveitaremos a ocasião para organizar um mini-

festival com espectáculos “à volta” deste evento, tentando promover os criadores nacionais na sua 

internacionalização.  

c) Programação regular do Teatro Curvo Semedo em Montemor-o-Novo e do Teatro Garcia de 

Resende em Évora 

Continuaremos, nos próximos dois anos, o nosso esforço de programação de qualidade nos espaços 

destas duas cidades. Esta aposta tem resultados muito positivos, com claras expectativas para o futuro. 
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Em Montemor-o-Novo programaremos nestes dois anos projectos como: Patrícia Portela (Flatland), 

Teatro Meridional/ Primeiros Sintomas (End Game), Ballet Gulbenkian, Pseudónimo Theatre, em co-

produção com o FIMFA, João Garcia Miguel, Rui Horta, Francisco Camacho, Vera Mantero, Miguel 

Moreira, Bomba Suicída, Margarida Mestre e os Teatro Praga, para além de Amaramália de Vasco 

Wallenkamp, numa perspectiva de criação de novos públicos para a dança. 

Em Évora, a nossa programação inclui nomes como Mathilde Monier, Olga Roriz, João Fiadeiro, Ballet 

Gulbenkian e Clara Andermatt/João Garcia Miguel/Michael Margotta. 

 

d) Implementação da discussão e reflexão sobre as questões teóricas e práticas mais relevantes 

no panorama actual; 

A nossa estrutura tem-se debatido com inúmeras questões e opções estratégicas que, ao longo dos 

anos, nos apercebemos serem em muito idênticas às de outras estruturas no nosso meio. Desta forma, 

decidimos lançar uma série de debates em diversas áreas, de forma a estimular a reflexão e o encontro 

entre os artistas, os operadores culturais e as entidades públicas e privadas. 

No próximo ano, os temas abordados serão: a cultura como factor de desenvolvimento local, as 

estratégias de marketing e sponsoring cultural e, a reflexão sobre os problemas da descentralização 

cultural através de um encontro de estruturas desta área específica. 

Em 2006, promoveremos diversos encontros à volta do tema do saber e das artes: que espaços de 

interface existem entre o conhecimento e a criação artística. Que posicionamento assumem os 

criadores perante o saber? E vice-versa. 

Por outro lado, estaremos mais profundamente envolvidos com o associativismo do nosso meio, 

nomeadamente fomentando encontros e debates, particularmente através da nossa participação na 

REDE. 

 

e) Desenvolvimento dos nossos projectos na comunidade de forma a contribuir para a nossa 

implantação no seio da cidade e fomentar o desenvolvimento local através da fruição da cultura. 

Neste domínio, os nossos objectivos para os próximos dois anos são claros. 
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- Estabelecer um mais profundo relacionamento com as estruturas educativas do concelho (ensino 

básico 2,3 e ensino secundário). Neste domínio estão programadas actividades como: aulas regulares 

de hip hop (Mr. Dream!), encontros com os criadores e ensaios abertos, séries de workshops no 

convento “falar com o corpo”, sessões de sensibilização ao espaço (o “caça texturas”), ateliers de 

construção de marionetas em colaboração com o FIMFA, sessões de formação para professores 

(marionetas e voz), e a organização de duas noites de observação dos astros com as turmas da EB 2-3 

envolvidas na área de projecto “O Sistema Solar”. 

- Continuar as acções regulares na área da oferta de aulas de dança criativa para crianças e jovens, 

bem como de tai-chi e dança contemporânea para adultos. 

- Manter o nosso relacionamento com as mais diversas associações do concelho, como por exemplo, 

as associações Pedrista e Carlista. 

- Continuar a nossa oferta de programação regular de espectáculos no Convento da Saudação e no 

Cine-Teatro Curvo Semedo. 

- Continuar e ampliar a nossa Esplanada de Verão nos claustros do Convento, entre Junho e Setembro, 

e que possibilita um magnífico ponto de encontro com a população. Neste local manteremos as nossas 

actividades regulares de programação: cinema ao ar livre (3ª, 5ª e domingo) e, aos sábados, música ao 

vivo (jazz) e DJ’s. 

- Continuaremos a dar prioridade às empresas e instituições locais em todas as nossas actividades 

económicas. “Comprar em Montemor” tem sido, desde a 1ª hora, uma opção d’O Espaço do Tempo.  
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o espaço do tempo 

a equipa / contactos 

 

Director Artístico: Rui Horta 

Assistente de Direcção: Ricardo Carmona 

Director de Produção: Filipa Hora 

Produtora Executiva: Patrícia Batista Pereira 

Produção Executiva: Carla Pomares 

Assistente de Produção: Ana Rita Conceição  

Relações Públicas Internacionais: Bruno Heynderickx 

Administração: Isaura Carriço 

Produção Técnica: Cláudia Rodrigues 

Apoio Técnico: Paulo Azinhaga 

 

 

o espaço do tempo 

Convento da Saudação 

7050-164 Montemor-o-Novo 

 

Tel. 266 899 856/ 7 

Fax. 266 899 858 

e-mail: info@oespacodotempo.pt  

 


