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MoviMento | Diagnóstico | Festival | evento | inovação

RevelaR | tRansFoRMaR | auscultaR | PaRticiPaR | eManciPaR  

cultuRa | aRtes | conheciMento | cRiativiDaDe | inteRvenção 

PatRiMónio | teRRitóRio | PoPulação | econoMia | ciDaDania

de encontros entre gentes,  
ideias e território

24
MESES
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Que narrativas sonham todos os 
portuenses, profissionais, artistas, 
espectadores e visitantes? Como 
questionam o presente, reinventam  
o passado e constroem novos futuros?
Convocaremos mil rostos – o Sr. José 
Mendes e o vizinho dele, a tia deste,  
o teatro nacional e a associação 

recreativa, o centro de dia e a 
universidade -, cada um com mil ideias, 
cada ideia a olhar o Porto, todas as ideias 
focadas na sua cidadela aberta, onde todos 
ontem, hoje e amanhã nos encontrámos, 
nos encontramos e nos encontraremos:  
o Centro Histórico do Porto.

2
ANOS

> a convocaR MoviMento, viDa e acção.

> a aPelaR a gentes e iDeias.

> a cRiaR uM aqui e agoRa que envolve  

os Rostos e os coRPos Da ciDaDe.

> a PRoDuziR e a eviDenciaR  

conheciMento e sentiMento.

> a constRuiR FutuRos na ciDaDe.
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Manobras no Porto são o grande 
movimento lançado pela plataforma 
Porto 2.0.
Trata-se de um processo que resulta de 
uma candidatura submetida pela Porto 
Lazer, EEM, na categoria “Grandes 
Eventos”, e enquadrada no ON2, 
programa operacional promovido pela 
CCDR-N e apoiado pelo QREN. 

A CCDRN reconheceu o mérito invulgar 
desta candidatura, avaliando-a com a 
pontuação mais alta do concurso que 
disputou (4.7 pontos em 5), validando 
portanto a pertinência do seu objecto 
bem como o alcance da sua ambição.

Foi, assim, possível mobilizar um 
investimento global de aproximadamente 
2 milhões de Euros: participado em 80% 
pelo FEDER e comparticipado pela Porto 
Lazer, EEM em 20%.

Esta oportunidade surgiu no âmbito do 
esforço público em curso para criar e 
consolidar, na região Norte de Portugal, 
um cluster de indústrias criativas 
contributivo para o desenvolvimento 
económico nacional. 

Manobras no Porto são “grandes 
eventos” ao se estenderem no tempo 
(2011 e 2012); no território (a Cidade 
do Porto radiada a partir do seu Centro 
Histórico); e nas áreas de actividade 
(todas quantas se proponham a agir nesse 
tempo e nesse território). 
São um espaço/tempo liberto, apto a ser 
preenchido pelas forças activas e criativas 
da cidade que nele queiram soltar e 
articular as suas energias em torno de 
eventos e acontecimentos oferecidos aos 
cidadãos. 

QuE MANOBRAS 
SãO ESTAS?
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LISTA EQuIPA ExECuTIvA 
Carlos Martins  direcção executiva
Joana Fernandes  coordenação geral
Ana Pedrosa  coordenação artística e de conteúdos
Anselmo Canha  coordenação artística e de conteúdos 
Goreti Almeida  coordenação financeira
Luisa Carvalho  coordenação de comunicação
Ana Neto  produção

 CONSELHO CONSuLTIvO 

A plataforma Porto 2.0 recebe o 
aconselhamento de um conselho de 
notáveis que transportam para as 
Manobras no Porto um conjunto de 
conhecimentos, experiências e vivências 
únicos nas áreas da Arquitectura 
(Intervenção no Espaço Público e na 
Cidade), Artes Visuais (Investigação 
em Comunicação), Artes Performativas 
(Reflexão e Intervenção no Tecido 
Artístico e Cultural), Ciências Sociais 
(Intervenção no Tecido Social) e História 
(Reflexão e Revelação de Narrativas sobre 
a Cidade e o seu Centro Histórico) e com 
amplo reconhecimento na cidade e na 
comunidade.

 PARCEIROS 

Intérpretes essenciais das Manobras no 
Porto serão os parceiros quem, ao se 
envolverem continuadamente com a 
cidade e com o outro, assumirão o papel 
de dínamo de todo o movimento. Serão 
os produtores culturais, os difusores 
de conhecimento, os actores artísticos, 
as associações e agentes cívicos e os 
cidadãos anónimos em toda a sua 
amplitude e força, os grandes co-autores 
das Manobras no Porto. 

 EQuIPA ExECuTIvA 

Manobras no Porto é um processo lançado 
pela plataforma Porto 2.0, através de 
uma equipa de profissionais da cultura 
e do conhecimento, da produção, da 
comunicação e da gestão financeira. 

LISTA CONSELHO CONSuLTIvO
Heitor Alvelos  artes visuais

Hélder Sousa  artes performativas

José Ferrão  história

Luís Fernandes  ciências sociais

Manuel Mendes  arquitectura

ESTRuTuRA
DAS MANOBRAS
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5 dias | 120 horas | 200.000 pessoas | 
Centro Histórico do Porto | Setembro 2011 
A plataforma Porto 2.0 desenhou, com 
muitos e diversos protagonistas da 
Cidade do Porto o movimento “Manobras 
no Porto”, através do qual toda a cidade 
é convocada para um momento genuíno 
de criatividade urbana que pensará, 
sentirá e viverá o Centro Histórico do 
Porto como nunca foi experimentado, 
criando novas cumplicidades, vivendo 
novas experiências e assumindo novas 
narrativas. 

120 horas de encontros entre gentes, 
ideias e território
Durante 5 dias, em meados de Setembro, 
a cidade regressa ao Porto e o Porto 
aumenta de densidade. Desta dinâmica 
sazonal, habitualmente encarada como 
ponto de chegada, fazemos ponto de 
partida para concentrar, no Centro 
Histórico do Porto, pelo Centro Histórico 
do Porto, para o Centro Histórico do 
Porto 5 dias onde todos os seus rostos 
se revelam, se expõem e se interpelam 
sem cessar. 120 horas de concertos, 

Manobras no Porto
Em Setembro, Mãos à Obra!

TODA A CIDADE EM MANOBRAS

Manobras no Porto
Após Setembro, Obras em Mãos!

intervenções em espaço público, 
exposições, caminhadas, percursos, 
conferências, refeições, feiras, filmes, 
documentários, exibições e infindáveis 
formatos, capazes de estabelecer 
novos interesses, de estimular novas 
participações e de revelar novos espaços 
de fruição.
Porto de Partida de novas acções onde 
os habitantes são espectadores, onde 
os espectadores se tornam habitantes, 
onde os participantes serão uns e, 
simultaneamente, outros. Porto de 
partida de uma dinâmica ininterrupta, 
provocatória e impactante, onde 200.000 
pessoas serão cidadãos de uma narrativa 
comum, serão múltiplos rostos de um 
rosto maior: o Centro Histórico do Porto. 
Seremos artistas e comerciantes, 
vizinhos e transeuntes, turistas e 
bairristas. Veremos concertos abertos e 
performances arriscadas, conferências 
temáticas e exposições sem tema, 
saborearemos vozes, comidas e 
percursos como nunca nos haviam 
proposto, assistiremos a filmes e faremos 
parte de múltiplos outros, vivendo 

realidades e ficções em formatos de 
curta e longa metragem. Encararemos o 
Centro Histórico do Porto em forma de 
periscópio: olharemos para trás, para a 
frente para o lado e para si mesmo, para 
nós mesmos. 
Todos e em conjunto, a partir de relações 
de vizinhança herdadas, construídas 
ou imaginadas construiremos uma 
oferta cultural ímpar e consumiremos 
antigas e novas culturas como nunca. 
Seremos crianças mais ou menos 
irrequietas, jovens mais ou menos 
impacientes, adultos mais ou menos 
responsáveis e seniores mais ou menos 
escandalizados. Veremos e viveremos o 
Centro Histórico em edifícios mais ou 
menos reconhecíveis consoante as ideias 
e as gentes que os habitarão, em ruas 
que sempre vimos e olharemos agora 
de outras formas, em pessoas que já cá 
estavam e em pessoas que connosco 
chegarão ao nosso Porto de Partida 
comum: o Porto Centro Histórico. 

Centro Histórico do Porto | Setembro  
de 2011 a Setembro de 2012
As Manobras emergem em Setembro 
mas não acabam nestas 120 horas de 
encontros entre gentes ideias e território. 
Após Setembro, tomaremos as Obras 
em Mãos para com os seus autores, 
com os seus protagonistas, com os seus 
destinatários primeiros (vizinhos do 
Cento Histórico do Porto) e com partes 
dos seus públicos avaliarmos como as 
Manobras nos manobraram, que efeitos 
tiveram em nós e na nossa cidade, que 
rostos desenharam, aonde chegaram e 
o que não tocaram. Qual foi o Porto de 
Partida das Manobras no Porto?
Deste Porto de Partida respigaremos, 
nos 12 meses seguintes, novas Manobras 
no Porto. Novos Portos de Partida que 
alimentarão as Mãos à Obra de Setembro 
de 2012. Novos Rostos de Cidade que 
iluminarão o Centro Histórico do Porto, 
novamente e de novo em 2012. Novos 
encontros que construirão novas 120 
horas de Mãos à Obra. 



MANOBRAS NO PORTO  •  CENTRO HISTÓRICO 2011/2012 15

As manobras manobram! 
Nas Manobras o conceito de públicos dá lugar ao de 
participantes. A comunicação assume-se como espaço 
de discussão, mecanismo de participação e agente 
provocador de emoções, reflexões, e acções.

Com a comunidade criativa  
regional e internacional:  
os novos criadores, os produtores, 
curadores, comissários e os 
representantes do ensino artístico – 
agentes centrais do desenvolvimento 
dos projectos  das Manobras e do 
estabelecimento de contactos e redes  
que potenciem o desenvolvimento e 
circulação futura de projectos.
 
Com os habitantes  
do Centro Histórico do Porto:  
Elo fundamental com o património físico 
e imaterial do centro histórico, a sua 
evidência como primeira linha de actores 
e de públicos.
 

PARTILHAR MuITO
COM MuITOS

 COM QuEM vAMOS INTERAgIR? 

Com os habitantes da Cidade,  
da Área Metropolitana do Porto  
e da Região Norte:  
Aqueles que vivem e estudam no 
Porto, também os que o procuram 
quotidianamente como referente e ainda 
aqueles que para ele olham em busca de 
diferentes vivências, de cultura, de arte, 
de eventos, de animação, de interpelação 
e sedução. 
 
Com os turistas e visitantes 
nacionais e internacionais:  
Aqueles que se movem pelo seu interesse 
no património, os que que viajam para 
partilharem a riqueza da vida cívica e 
anímica da cidade. Também aqueles que 
aqui virão para experienciarem práticas 
culturais específicas.
 

Com as entidades  
e instituições da cidade:  
Simultaneamente agentes de 
desenvolvimento local, de estruturação 
de fluxos e mobilidades e que se 
constituem como via privilegiada de 
contacto com os diferentes públicos 
das Manobras: transportes públicos, 
instituições culturais abertas, instituições 
e associações com fins sociais, etc.
 
Com as empresas e empreendedores: 
Agentes que encontrarão nas Manobras 
a oportunidade de desenvolver ou apoiar 
projectos ratificadores e ampliadores 
do seu posicionamento e da sua missão 
empresarial e social. Com aqueles que 
aqui encontrarão oportunidades múltiplas 
que os aproximem não só da comunidade 
local, como de públicos complementares 
com pertença local e cultural. 
 

Com os meios de comunicação:  
Pelo interesse que continuamente 
terão como agentes interessados e 
participantes na evolução da comunidade 
e como meios imprescindíveis de 
divulgação junto dos públicos e de 
ratificação do poder e da legitimidade 
simbólicas que se inscrevem 
naturalmente nas Manobras. 
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As Manobras vão usar todos os meios 
numa abordagem multidimensional, 
lúdica e envolvente.

Os meios online:  
Capazes de criar rede e particularmente 
adequados a gerar interacção: o site, os 
blogues e as redes socais.

Os meios de comunicação tradicionais:  
Através de apoios à divulgação de um 
suporte nacional e um suporte local, 
para cada meio. Queremos contar com 
meios de diferentes perfis  para chegar a 
diferentes públicos. 
Para além de cedências de espaço 
publicitário tradicional, vamos encontrar 
novos formatos de actualidade, 
reportagem, entrevista e opinião que 
possam explorar os próprios conteúdos 
das Manobras. A plataforma 2.0 integrará 
como ferramenta das Manobras no 
Porto, dos seus participantes e  dos seus 
parceiros uma assessoria de imprensa 
especializada e contínua para promoção 
dos conteúdos, acções e posicionamentos 
gerados ao longo destes 24 meses de 
encontros entre gentes, ideias e território. 

 COMO vAMOS INTERAgIR? 

Os espaços de comunicação da cidade: 
Espaços de publicidade exterior geridos 
pela CMP e espaços cedidos pelas empresas 
de transportes públicos ou outras 
entidades da cidade. As Manobras estarão 
por toda a cidade. Serão toda a cidade.

Meios e formas inesperados:  
Estes meios e formatos assumirão um 
papel fundamental na comunicação e 
na interacção com os públicos – numa 
comunicação participativa, inclusiva e 
provocadora. Os meios serão todos os que 
os projectos e o conhecimento do CHP 
nos sugerirem, podendo tomar várias 

formas: utilização de edifícios devolutos, 
comunicação nas  praças, uma estação 
de rádio dedicada às Manobras, acções 
de rua com interacção directa com os 
públicos,  cartazes, folhetos e pasquins 
com distribuição alargada em locais como 
escolas, comércio e associações locais.



MANOBRAS NO PORTO  •  CENTRO HISTÓRICO 2011/2012 18

 PARTICIPAR NuMA MISSãO SEM PAR 

Participar na comunhão entre Cidade 
e Cidadão. Estar activamente na vida 
composta de cultura urbana, arte, 
animação e cosmopolitismo. Inserir-se 
 num espaço/tempo que interpela a 
história, a tradição, o património e o 
território. Falar de vivências, de surpresas 
e de sentimentos que seduzem. Partilhar 
momentos e espaços onde toda a Cidade 
se vê mais além. Identificar-se com um 
território bem marcado, belo, raro. Ser 
cidadão pleno, porque em íntima relação 
com a cidade que tem consciência de si, 
entre si e para si. 

 INTERACçãO, ExPOSIçãO, CONTACTO,  

 IDENTIfICAçãO 

Manobras no Porto combinam grande 
tempo de exposição, contínuas 
oportunidades de contacto, permanentes 
oportunidades de interacção e naturais 
movimentos de identificação.
As Manobras no Porto, pelo seu tempo 
de exposição, pela sua amplitude de 
acções e de interacções e pelo seu 
número de relações emergem como 
uma oportunidade especial para que 
Narrativas, Marcas e Empresas interajam 
profundamente com a comunidade junto 
de protagonistas e públicos especialmente 
sensíveis a atitudes de responsabilidade 
social e cultural. 

> Ser membro de uma
    nova comunidade
> Viver cultura
> Mover sociedade

MANOBRAS

 RESPONSABILIDADE SOCIAL:  A TANgIBILIDADE 

Raras vezes como nas Manobras no 
Porto existe uma oportunidade onde o 
pensamento e o sentimento se conjuguem 
num movimento tangível de compromisso 
assente numa relação continuada com a 
cidade, com um território icónico, com 
toda a população do Porto, com grande 
parte da população da Região Norte e com 
os diferentes segmentos turísticos que o 
Porto crescentemente atrai. 

 RESPONSABILIDADE CuLTuRAL:  

 O CAPITAL SIMBÓLICO 

Raras vezes como nas Manobras no 
Porto existe uma oportunidade de 
realização de acções corporativas que 
resgatem o imaginário da comunidade. 
Acções que pela sua natureza imaterial 
ampliam o capital simbólico e narrativo 
de uma marca. Acções que veiculem a 
responsabilidade cultural de quem as 
promove junto da sensibilidade cultural 
de quem as acolhe. 

 > Todos, participada, crescente e 
simultaneamente.

 > Agentes Culturais 

 > Consumidores Urbanos

 > Comunidades de Ensino Superior

 > Habitantes do Centro Histórico do Porto

 > Profissionais no Centro Histórico do Porto

 > Transeuntes do Centro Histórico do Porto

 > Viajantes no Centro Histórico do Porto

 > Crianças, Jovens, Adultos e Seniores

 > Portuenses, Nortenhos, Portugueses  
e Turistas, de origem e/ou de adopção.

 PARTICIPAR (N)A CIDADE 
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 MOMENTOS 

420 projectos ao longo de dois anos.
508 eventos em Setembro de 2011 e 2012.
280 novas criações.

 PARTICIPANTES 

Centenas de agentes culturais 
e cívicos envolvidos continuamente  
na plataforma Porto 2.0
320 proponentes de projectos
2.100 participantes em workshops
 

 ESPECTADORES 

550.000 espectadores globais: munícipes, 
habitantes metropolitanos, residentes 
no rectângulo A25/Galiza, turistas 
provenientes de mercados prioritários 
como os mercados espanhol, inglês, 
francês e alemão. 
300.000 visitantes virtuais
4.000.000 pessoas mediatizadas

 

 vIzINHOS 

20.000 cidadãos com referente directo 
ao Centro Histórico do Porto
12.000 habitantes nas freguesias do 
Centro Histórico do Porto 
8.000 cidadãos profissionalmente aí 
residentes em áreas maioritariamente 
inovadoras e criativas. 

 EMPRESAS E EMPREENDEDORES 

Parceiros e interlocutores privilegiados  
de participantes, espectadores  
e vizinhos. 
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PLATAfORMA PORTO 2.0 
e-mail  falar.ao@manobrasnoporto.com
telefone  +351 226 092 703
morada  Rua Cândido dos Reis, 46 - 2º sala C, 
4150-151 Porto, Portugal
sítio  www.manobrasnoporto.pt

a

CONTACTOS



Manobras no Porto é uma iniciativa  
Porto 2.0, cidade em mudança.  
Projecto promovido pela Porto Lazer, EEM, 
e co-financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), através 
do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 

2007-2013, no âmbito do ON.2 – O Novo Norte 
(Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013).


