
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 17,72 x 18,49 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 102309676 21-11-2022

Durante seis anos, a Rede Ar-
téria foi um projeto de inter-
venção sociocultural que, com
a coordenação artística do Tea-
trão e académica do Centro de
Estudos Sociais da Universi-
dade de Coimbra (CES-UC)
combinou produção de co-
nhecimento científico com a
participação na comunidade e
a criação artística.

O resultado do trabalho rea-
lizado ganha agora a forma de
livro, lançado hoje, a partir das
17h00, na Oficinal Municipal
de Teatro. “Rede Artéria  - Ter-
ritórios, Criação Artística, Ciên-
cia” terá apresentação de André
Barata,  filósofo, presidente da
Faculdade de Artes e Letras da
Universidade da Beira Interior
e diretor da Sociedade Portu-
guesa de Filosofia.

O livro “compila”  numa pu-
blicação em papel um trabalho
desenhado e implementado
pelo Teatrão entre 2014 e 2021
em oito municípios da região
Centro (Belmonte, Coimbra, Fi-
gueira da Foz, Fundão, Guarda,
Ourém, Tábua e Viseu), que re-
ceberam projetos de criação
promovidos no âmbito desta
rede, num trabalho que tam-
bém incluiu a produção de co-
nhecimento nas artes perfor-

mativas. O impacto de seis
anos de trabalho em rede tam-
bém estará analisado nesta pu-
blicação, cujo lançamento con-
tará com a presença dos par-
ceiros do projeto (artistas, aca-
démicos e investigadores e res-
ponsáveis políticos), numa ce-
rimónia que servirá também,
de acordo com o Teatrão, para
«preparar o futuro e pensar
num segundo ciclo de um pro-
jeto que pretende gerar mais e
melhores impactos no fortale-

cimento do tecido cultural
deste território».

Recorde-se que a Rede Ar-
téria é um projeto que tem
como objetivo a criação de
uma rede de programação cul-
tural regional para agentes/es-
truturas oriundas de 8 cidades
da região Centro. Esta rede rea-
liza a sua programação em es-
paco̧s patrimoniais recupera-
dos ou em processo de requa-
lificação e em equipamentos
culturais das cidades envolvi-

das, tendo o seu trabalho im-
pacto no fortalecimento do te-
cido cultural e artístico e na
afirmação do território na pro-
dução e circulação artísticas.  A
nível académico, envolve par-
cerias com as universidades de
Coimbra e Beira Interior, os Po-
litécnicos de Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria, To-
mar e Viseu e o IdMais – Insti-
tuto de Investigação em De-
sign, Media e Cultura da Uni-
versidade de Aveiro.�

Seis anos de Rede Artéria
apresentados em livro
Cultura Impacto do trabalho realizado, sob coordenação do Teatrão e do CES,
nos oito municípios envolvidos no projeto será apresentado e debatido hoje 

Rede Artéria levou criação artística a vários espaços dos oito municípios envolvidos no projeto


