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O Centro de Estudos Sociais
(CES) da Universidade de
Coimbra (UC) acolhe, a partir
da próximo dia 25, domingo, e
até 21 de Outubro, a residência
artística de Leandro Roque de
Oliveira, conhecido pelo nome
artístico de Emicida. 

A presença do autor e per-
former brasileiro decorre no
âmbito das actividades e pro-
jectos que o CES coordena, no-
meadamente a Universidade
Popular Empenho e Arte
(UPEA - CES), o Congresso Lu -
so- Afro -Brasileiro de Ciências
Sociais e os projectos de inves-
tigação KINDER e PARENT,
co ordenados pela investiga-
dora Tatiana Moura. 

Emicida participará em di-
versos eventos como pales-
tras, intervenções artísticas,
rodas de conversa e entrevis-
tas. «Tendo em consideração
a obra e o impacto público de
Emicida, de que pode desta-
car-se o recente documentá-
rio de sua autoria “AmarElo –
É Tudo Pra Ontem”, a residên-
cia irá promover uma reflexão

e um diálogo transatlântico
sobre as relações entre a arte,
ciência e transformação so-
cial», adianta em comunicado
o Centro de Estudos Sociais. 

O convite dirigido ao autor e
performer brasileiro constitui
a iniciativa piloto da “Residên-

cia Artística CES”, uma «cate-
drática insurgente» proposta
em 2021 no âmbito das activi-
dades da UPEA-CES). «Com
esta proposta pretende-se criar
um espaço emblemático de ar-
ticulação entre investigação
desenvolvida no CES e a cria-

ção artística com impacto pú-
blico na promoção dos direitos
humanos, na afirmação das
vozes e linguagens negligen-
ciadas pela cultura académica
e no estreito de diálogos com
os movimentos sociais na Eu-
ropa e no Sul global», refere. �

Artista brasileiro participa
em projecto do Centro 
de Estudos Sociais da UC
Universidade Residência artística de Leandro Roque de Oliveira (Emicida) 
vai decorrer durante três meses, até 21 de Outubro
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Emicida lançou recentemente o documentário “AmarElo –  É Tudo Pra Ontem”


