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As terras de Idanha apresentam uma dimensão 
patrimonial que extravasa amplamente as suas 
fronteiras: Cidade Criativa da UNESCO, na área 
da Música, desde Dezembro de 2015; Reserva 
da Biosfera em 2016; e sede do Geopark 
Naturtejo da Meseta Meridional, o primeiro 
geoparque em Portugal.

Três atribuições que conferem a Idanha um 
estatuto particular: é um território UNESCO, 
cruzando material e imaterial. Porém, este 
reconhecimento não é um fim em si mesmo, 
mas antes, a validação de um percurso e um 
incentivo à continuidade das boas práticas  
que o sustentam. 

Dentro da imensa responsabilidade que 
é a salvaguarda e valorização do património 
à nossa guarda, cabe toda a estratégia de 
intervenção cultural desenvolvida em Idanha, 
onde o Centro Cultural Raiano representa um 
marco incontornável ao longo de 20 anos. 

Fruto desse trabalho, a iniciativa conjunta 
do Município de Idanha-a-Nova e do Projeto 
Travessa da Ermida, dá continuidade à linha 
de intervenção descentralizada, desenvolvida 
a partir do Centro Cultural Raiano, e que 
tem por princípio estruturante a promoção o 
diálogo entre centros e periferias, num modelo 
abrangente de acesso à cultura que tem 
como primeiro cenário as   comunidades  do 
concelho de Idanha-a-Nova, assumindo com 
toda a clareza o extraordinário potencial do 
mundo rural no combate às assimetrias entre 
territórios e na criação de oportunidades de 
desenvolvimento no interior do nosso país.

Neste caminho, que Idanha-a-Nova trilha 
nos dias de hoje, a cultura assume-se como 
uma premissa absolutamente essencial na 
construção do desenvolvimento sustentável 
da região, entrecruzando-se com outras áreas, 
territórios e redes operativas, no sentido de 
produzir sempre mais e melhores resultados – 
um esforço que vale a pena VER. 

O Presidente da Câmara Municipal
Eng. Armindo Jacinto

The lands of Idanha present a patrimonial 
dimension broadly beyond its borders: Creative 
City of UNESCO, in the music field, since 
December 2015; Biosphere Reserve in 2016; 
and headquarter for the Geopark Naturtejo 
da Meseta Meridional (of southern upland), 
Portugal's first Geopark.

Three attributions granting Idanha a 
particular status: UNESCO territory, crossing 
the material and the immaterial. However, 
this recognition is not an end in itself but a 
validation of a path and an incentive to the 
continuity of the good practice supporting it. 

In the immense responsibility we have before 
the heritage preservation and valorisation, 
there's a whole cultural intervention developed 
in Idanha where Cultural Centre Raiano 
represents an essential mark throughout the 
past 20 years. 

Fruit from that job, the joint initiative of the 
Municipality of Idanha-a-Nova and Project 
Travessa da Ermida grants the continuity to a 
decentralized line of intervention, developed 
by Cultural Centre Raiano, which has as 
structuring principle the dialogue promotion 
between centres and peripheries, in a 
comprehensive model of access to culture 
having as first scenario the communities in 
the municipality of Idanha-a-Nova, assuming 
clearly the rural world's extraordinary potential 
on the combat of asymmetries between 
territories and in the creation of development 
opportunities in our country's interior. 

In the path Idanha-a-Nova treads nowadays, 
culture is assumed as an absolutely essential 
premise for the construction of sustainable 
development in this region, cross-connecting 
with other fields, territories and operative 
networks, aiming the production of even more 
and better results – an effort worth to see 
(VER).

City Council President
Eng. Armindo Jacinto

ver…
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Idanha-a-Velha ou a grande cenografia 
da memória é hoje um local chave para a 
intervenção cultural no interior do país.  
A aldeia-que-foi-cidade-romana-e-muito-
mais, conseguiu congregar o interesse 
de comunidades criativas muito distintas, 
responsáveis por um dinamismo que tem 
convertido, pouco a pouco, o território  
num espaço privilegiado de experimentação  
e diálogo. 

Renovando este princípio, o Lagar de Varas e 
a Capela de S. Dâmaso convertem-se no ponto 
de encontro de duas abordagens, dotadas de 
personalidades distintas, mas ambas visando  
a valorização cultural, a promoção turística  
e a partilha de experiências únicas: o Projecto 
Travessa da Ermida e o Centro Cultural Raiano  
/Município de Idanha-a-Nova. 

VER é, uma vez mais, o resultado dessa 
convergência: uma exposição cuja narrativa 
é construída a partir do cruzamento do 
arquétipo do património histórico construído 
com o discurso criativo contemporâneo, fluido, 
dinâmico e provocador. 

 VER fala-nos daquilo que procuramos ao 
visitar um espaço artístico. A nossa capacidade 
para ver, não só olhar, mas compreender, é 
afetada por várias questões, desde as peças 
em si, até aos estados de alma de quem visita, 
passando pelas características do espaço em 
que as obras de arte estão a ser apresentadas.

Remetendo para a visão, a exposição começa 
com as peças de João Noutel, que nos põem 
em tensão no nosso papel de observador, mas 
também de observado. Numa reflexão sobre 
o "eu", os artistas põem o público em cheque: 
Qual o papel da audiência numa exposição?  
O que é que eu trago como experiências 
pessoais, a minha identidade, e de que forma 
isso afeta a minha forma de ver? A identidade 
da audiência é medida pelos artistas em 
antecipação e autorreflexão. Na primeira 
sala, aborda-se exatamente esta questão da 
identidade na arte – a do artista, a do público, 
aquela fornecida pelo contexto expositivo e 
também pelas outras obras em exposição. No 
contexto da identidade, apresenta-se as obras 
de Bela Silva, Madalena éme, Paulo Brighenti, 
Nelson Cardoso e Susanne Themlitz.

A procura do sublime é inerente ao ato 
de contemplação. Questionar-se sobre 
o que torna os objetos artísticos em algo 
extraordinário parece ser algo que nos aborda 
com uma qualidade quase divina. Através da 
criação, estes artistas – Alberto Carneiro, Rui 
Chafes, Valter Vinagre e Albuquerque Mendes 

– indagam por uma forma de transcendência, 

Idanha-a-Velha or the great scenography 
of memory is today a key place to cultural 
intervention in Portugal's interior. The small 
village-that-has-been-Roman-city-and-so-
much-more, has congregated the interests of 
distinctive creative communities, responsible 
for a dynamism that slowly but surely has 
converted the territory into an experimentation 
and dialogue privileged space. 

Renewing this principle, Lagar das Varas  
and Capela de S. Dâmaso are converted into 
the meeting point of two approaches, gifted 
with distinct personalities, but both aiming 
cultural esteem, touristic promotion and 
unique experiences: Project Travessa da Ermida 
and Cultural Centre Raiano/Municipality of 
Idanha-a-Nova. 

VER is, once more, the result of that 
convergence: an exhibition whose narrative 
is built from an historical heritage archetype 
constructed with the contemporary creative, 
fluid, dynamic and provocative discourse. 

VER tells us about what we search when 
visiting an artistic space. Our capacity to see, 
not only look at, but understand, is affected 
by several questions, from the artworks until 
the state of soul of the visitors, not forgetting 
the characteristics of the space in which those 
artworks are being exhibited. 

Remitting to vision, the exhibition starts with 
João Noutel's artworks, putting us in tension 
with our role of observers and observed.  
In a reflexion about the "I", the artists 
provoke the visitors: What's the audience 
role in an exhibition? What do I bring as 
personal experiences, my identity and how 
does that affect my way of seeing? The 
audience's identity is measured by the artists 
in anticipation and auto reflexion. In the first 
room this question about identity in art is 
addressed – the artist's, the public's, the one 
provided by the exhibiting context and also by 
other artworks in exhibition. In the identity 
context are presented the artworks of  
Bela Silva, Madalena éme, Paulo Brighenti, 
Nelson Cardoso and Susanne Themlitz.

The search for the sublime is inherent to the 
contemplation act. To question about what 
makes artistic objects something extraordinary 
seems to be something approaching us with  
an almost divine quality. Through creation, 
these artists – Alberto Carneiro, Rui Chafes, 
Valter Vinagre and Albuquerque Mendes – seek 
a way of transcendence, either through an 
organic connection to nature, either through 
an almost ironical reflexion about religion, or 
through a philosophical or temporal research. 
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seja por uma ligação orgânica à natureza, uma 
reflexão quase irónica sobre a religião, ou por 
uma pesquisa filosófica ou temporal.

Daniel Blaufuks remete-nos para um jogo  
de transparências. Entre a luz e a escuridão,  
a última sala lembra-nos daquilo que precisa-
mos em primeiro lugar para apreciar arte:  
a capacidade física de olhar. Nesta última sala, 
pouco iluminada, chama-se à atenção para a 
forma como a arte precisa de luz e como esse 
elemento físico, quando desafiado, pode criar 
novas formas de ver e sentir. A escuridão da 
sala é desafiada pelos focos de luz das peças  
de João Maria Gusmão + Pedro Paiva e  
Albano Afonso.

É evidente que as peças apresentadas 
em cada sala não se fecham nos temas da 
identidade, transcendência e luz. Na verdade, 
cada obra aborda estes tópicos de forma 
distinta e expande-se para outros. A escolha 
de apresentar as obras segundo um tema serve 
somente como introdução: para que seja mais 
fácil entrar no mundo privado de cada obra  
de arte, esperando, assim, que mais temas  
e reflexões possam surgir.

Paulo Longo
Mariana Salgueiro

Daniel Blaufuks remits us to a transparencies 
game. Between light and darkness, the last 
room remembers us of what we need in the 
first place in order to appreciate art: the 
physical capacity of looking. In this last room, 
low lighted, it is called to our attention the way 
art needs light and how that physical element, 
when challenged, can create new ways of 
seeing and feeling. The darkness in the room is 
defied by the light focus of João Maria Gusmão 
+ Pedro Paiva's and Albano Afonso's artworks.

It’s clear that the presented artworks in each 
room do not close themselves in the identity, 
transcendence and light themes. In fact, each 
artwork approaches those topics in a different 
way and expands to others. The choice of 
presenting the artworks according to a theme 
has only an introduction aim: to be easier to get 
in the private world of each artwork, waiting, 
that way, for more themes and reflexions which 
may appear. 

Paulo Longo
Mariana Salgueiro
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O Projecto Travessa da Ermida tem vindo a 
promover a arte e a cultura nas suas mais 
variadas vertentes desde 2008. Numa Ermida 
do século XVIII, epicentro de todo o projecto, 
situada na Travessa do Marta Pinto em Belém, 
Lisboa, já estiveram presentes vários e 
reconhecidos nomes da arte contemporânea 
de diferentes gerações, todos eles com a sua 
própria visão de apropriação deste local.  
Na rua, a ocupação do espaço público tem 
sido feita por artistas plásticos e designers 
tendo a fachada da Ermida e a própria travessa 
vindo a oferecer curiosas leituras aos seus 
transeuntes. Embora a programação nos 
primeiros anos da nossa existência se tivesse 
centrado na Ermida, decidimos posteriormente 
ganhar asas e voar. Passámos pelo Museu de 
Arte Popular em Lisboa, pelo Convento de 
Cristo em Tomar, pela Bienal de Arquitectura 
de Veneza e pelo Centro de Artes de Sines. É 
chegada a hora de pousar na Aldeia Histórica 
de Idanha-a-Velha no âmbito do vigésimo 
aniversário do Centro Cultural Raiano a 
convite do Município de Idanha-a-Nova com a 
exposição VER – TRAVESSA DA ERMIDA. Com a 
curadoria de Paulo Longo e Mariana Salgueiro 
será apresentada uma selecção de obras da 
nossa colecção. 

Projecto Travessa da Ermida 

The Project Travessa da Ermida has been 
promoting art and culture in its different 
dimensions since 2008. In an old little chapel 
from the 18th century, epicentre of the whole 
project, situated in Travessa do Marta Pinto, 
Belém, Lisbon, contemporary art distinct and 
renowned names from different generations 
have exhibited, all of them with their own 
vision of appropriation of this place. In the 
street the public space occupation has been 
taken by visual artists and designers and the 
Ermida's façade and the street itself has been 
granting curious readings to its passers-by. 
The exhibiting program the first years of our 
existence was centred only in Ermida but we've 
decided at a later time to fly away. We have 
passed by the Museu de Arte Popular in Lisbon, 
Convento de Cristo in Tomar, Venice Biennale 
of Architecture and Centro de Artes de Sines. 
Now we will land at the Aldeia Histórica de 
Idanha-a-Velha in the context of the 20th 
anniversary of the Cultural Centre Raiano 
invited by the Municipality of Idanha-a-Nova 
with the exhibition VER – TRAVESSA DA ERMIDA. 
With the curatorship of Paulo Longo and 
Mariana Salgueiro a selection of artworks from 
our collection will be presented. 

Project Travessa da Ermida 

…travessa
da ermida.
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João Noutel
Rui Chafes
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João Noutel
"Voyeur" (2008)

Poliuretano, fibra de vidro e acrílico
/Polyurethane, glass fibre and acrylic

9 m2 base (aprox.)
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Rui Chafes
"Espera por mim" (2008)

Ferro/Iron
213×67×149cm
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João Noutel
Nelson Cardo
Madalena éme
Bela Silva 
Susanne The
Paulo Brighe
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João Noutel
"Voyeur #2"

Técnica mista sobre MDF 120cm diâmetro
/Mixed technique on MDF 120cm diameter
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Nelson Cardoso
"Figura em pé segurando na Mesa" (2016–2017)

Cartão canelado, madeira, mármore
/Corrugated paper, wood, marble
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Madalena éme
"Infância" (2014)

Instalação em tecido, linha, madeira e fibra de vidro iluminada
/Installation in cloth, line, wood and illuminated glass fibre

250×250×70cm
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Susanne Themelitz
"Grelhador" (2010)
Bronze e alumínio

/Bronze and aluminium 
29×48×41cm
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Bela Silva
"Norte Sul" (2012)

Cerâmica/Ceramics
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Paulo Brighenti 
Sem título #3, da série "Pai" (2017)

/Untitled #3, from the series "Pai" (2017)
Óleo sobre encáustica

/Oil on encaustic
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Albuquerque
Alberto Carn
Daniel Blaufu
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Albuquerque Mendes
"Cruzes" (1998)

17 cruzes em madeira e folha de ouro
/17 crosses in wooden and golden leaf 

30×21×20cm
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Alberto Carneiro
"Mandala do tempo sobre os quatro elementos" (2000)

Tola, ocomé e mogno/Tola wood, ocomé wood, mahogany
258×122×115cm
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Daniel Blaufuks 
Sem título, da série "Motel" (2005)

/Untitled, from the series "Motel" (2005)
Impressão digital Ed. 5 + P.A.

/Digital Print Ed. 5 + P.A.
80×80cm
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Albano Afonso
João Maria G
+ Pedro Paiva
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Albano Afonso
"Anjinho", da série "Pictogramas Iluminados" (2000)

/"Anjinho", from the series "Pictogramas Iluminados" (2000)
Técnica mista/Mixed technique 



44



45

João Maria Gusmão + Pedro Paiva
"Máscara de Heráclito" (2007)

Escultura em vidro sólido sobre uma estrutura de ferro
/Glass sculpture on an iron pedestral 

50×40×40cm
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Valter Vinagr



47

agre



48



49

Valter Vinagre
Sem título #03 (1999), #04 (1999), #05 (2000), #22 (2001),  

#11 (2002), #18 (2003), da série "Da Natureza das Coisas" (2003)
/Untitled #03 (1999), #04 (1999), #05 (2000), #22 (2001),  

#11 (2002), #18 (2003), from the series "Of the Nature of Things" (2003)
80×80cm



EXPOSIÇÃO/EXHIBITION 
"VER"

Travessa da Ermida na/in Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha

Lagar das Varas + Capela S. Dâmaso
22.07.2017 – 01.10.2017

CURADORIA/CURATORSHIP Paulo Longo e/and Mariana Salgueiro; ARTISTAS/ARTISTS Albuquerque Mendes,  
Alberto Carneiro, Albano Afonso, Bela Silva, Daniel Blaufuks, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, João Noutel,  

Madalena éme, Nelson Cardoso, Paulo Brighenti e/and Valter Vinagre; MONTAGEM/SETTING Madalena éme,  
António Nunes, Fernando Mendes, Eduardo Lopes, Ricardo Boga, Pedro Barreira, Paulo Inácio, João Reis,  

Sílvia Oliveira, Armindo Amaral, Maria Emília Amaral e/and Almerinda Matos.

PROJECTO TRAVESSA DA ERMIDA
DIRECÇÃO/DIRECTOR Eduardo Fernandes; PROJECT MANAGER Fábia Fernandes.

LIVRO/ BOOK
EDITADO E PUBLICADO POR/EDITED AND PUBLISHED BY Mercador do Tempo Lda;  

TEXTO/TEXT Eng. Armindo Jacinto, Paulo Longo e/and Mariana Salgueiro; TRADUÇÃO/TRANSLATION Fábia Fernandes;  
DESIGN GRÁFICO/GRAPHIC DESIGN NADA (www.designbynada.com); PÓS-PRODUÇÃO/POST-PRODUCTION Black Box Atelier; 

IMPRESSÃO/PRINTING Matriz Radical; EXEMPLARES/COPIES 300; ISBN 978-989-8277-55-8;  
DEPÓSITO LEGAL/LEGAL STORAGE 429410/17. 

© TEXTO/TEXT os autores/the authors.
© FOTOGRAFIAS/PHOTOGRAPHIES Valter Vinagre.

APOIO/SUPPORT 
 

CONTACTOS/CONTACTS
www.travessadaermida.com

(+351) 213 637 700
ermida@travessadaermida.com





…travessa
da ermida.


