
 
 
2CN-CLab WORKING DAY 

 

 
+ INFO: 2CN.CLAB@GMAIL.COM 

 
 
 
 

 
WWW.2CNCLAB.WORDPRESS.COM 

CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA 

 
9 de MAIO de 2018 
09h45 às 18h00 

 
 
 
 

CASA DAS ARTES || Café Concerto 
Vila Nova de Famalicão, Portugal 

 
Realizado no âmbito do projeto “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” apoiado pela FCT (SFRH/BPD/101985/2014)  

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/2CN-CLab%202017/TALK%20SÃO%20PAULO%20-%20MARÍLIA/2cn.clab@gmail.com
http://www.2cnclab.wordpress.co/#M


2CN-CLab WORKING DAY 
 

CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA 
 

 

 

 

O 2CN-CLab visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes culturais e, desta forma, 

sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos para a participação qualificada em organizações desta 

natureza. Nos 2CN-CLab Working Days Carta Cultural Ibero-americana (CCI) um grupo de vinte participantes 

vai reunir-se durante um dia para, por um lado, analisar e discutir criticamente a CCI e, por outro lado, tentar 

identificar pontos de afinidade que, à luz das suas práticas e do espírito da CCI e do 2CN-CLab, concorram 

para a conceção ou consolidação de projetos culturais em rede nos contextos local, português ou ibero-

americano. Na sequência dos 2CN-CLab Working Days vão, por um lado, ser promovidas, nos meses seguintes 

e de forma virtual, reuniões de acompanhamento ao desenho de eventuais projetos que possam surgir; e, por 

outro lado, ser organizadas umas Jornadas 2CN-CLab “Cultura, Cooperação e Redes: Carta Cultural Ibero-

americana” para apresentar e discutir os casos práticos de projetos culturais em rede pensados em Portugal a 

partir da CCI. Foi com enorme satisfação que registámos que município de Vila Nova de Famalicão decidiu ser 

um dos co-promotores associados deste ciclo, agendando uma das ações previstas para 2018 na Casa das 

Artes de Famalicão. 

Manuel Gama || Coordenador Geral do 2CN-CLab 

 

O trabalho da Casa das Artes é interdisciplinar e multifacetado, tem como missão apresentação, fruição e 

criação de projetos artísticos e culturais no universo cíclico: 

a) DA Comunidade/PARA a Comunidade – CASA das ARTES e envolvente (Serviço Educativo /workshops 

ateliers, parcerias de espaços e artísticas e co-produções). 

b) Criação e apresentação de projectos artísticos eruditos, nas áreas da dança, música, teatro, artes 

plásticas e performativas. 

c) Apresentação projectos artísticos de grande público e em simultâneo, numa relação quase paradoxal, de 

projectos artísticos alternativos e experimentais para públicos com interesses diversificados e mais focalizados. 

d) Cinema- exibição de filmes dentro e fora do TEATRO |Observatório de Cinema de Famalicão – CLOSE 

UP. 



 
 
 
 

 

 

 

Ao longo destes quase 17 anos já passaram pela Casa das Artes mais de um milhão de espectadores, 

número que dá consistência a um projecto cultural e artístico sério, credível e duradouro, onde a sua 

programação é, de facto, da responsabilidade da direcção artística, tornando o nosso concelho e a nossa cidade 

num território de referência e incontornável nas áreas da cultura e das artes em geral. A sua programação, 

sistemática e permanente, é pensada e apresentada para os vários públicos de forma plural e ecléctica dentro 

do seu espaço natural, bem como fora, no projeto Casa das Artes e Envolvente, que percorre todas a freguesias 

do nosso concelho. A Casa das Artes desenvolve e fortalece um conjunto parcerias de criação e co-produção e 

de formação artística e arte para infância, de âmbito regional e nacional e até internacional. 

A programação regular de Cinema, inscrita na agenda mensal do Teatro Municipal em três eixos principais: 

(1) exibição de cinema de grande público, através da programação de produção recente, onde se destaca a 

exibição regular de cinema de animação destinado à população infantil, mas também com propostas em diálogo 

com o estrato juvenil e demais públicos adultos; 

(2) exibição da programação do Cineclube de Joane, com uma periodicidade semanal, dedicado ao cinema 

de autor contemporâneo, à revisitação da história do cinema e à relação e interação com o cinema português; 

(3) Em parceria com o Cineclube de Joane, o projeto itinerante Cinema Paraíso, sessões de cinema ao ar 

livre durante o Verão, que em cada edição visita pelo menos duas freguesias do concelho, além de realizar pelo 

menos seis sessões no palco principal, o Anfiteatro do Parque da Devesa. 

Neste âmbito, necessitamos de estar em diálogo com o universo Ibero-Americano, o que pensa, como pensa, 

como podemos potenciar as nossas relações e experiências artísticas e culturais, e, ainda, como desenvolver, 

financiar e concretizar projectos artísticos e culturais nos dois lados do Atlântico. 

Álvaro Santos || Diretor da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão 

 

 

A participação no 2CN-CLab é gratuita mas a inscrição é obrigatória através de formulário online. 

A Carta Cultural Ibero-americana está disponível aqui.  

https://goo.gl/forms/CimpARIc0eTloXYA3
http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php
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09h45 – 10h00 || Receção dos participantes 

10h00 – 10h20 || Apresentação do Projeto de Investigação e do Laboratório Criativo 2CN-CLab 

10h20 – 10h40 || Aproximação ao conceito de “Rede Cultural” 

10h40 – 12h40 || Análise e Discussão da Carta Cultural Ibero-americana 

13h00 – 14h30 || Almoço de Trabalho 

14h30 – 17h00 || Trabalho prático em pequeno grupo 

17h00 – 18h00 || Apresentação e Discussão em grande grupo dos trabalhos práticos 

 
 
 
 
EQUIPA 2CN-CLab Working Days 

Coordenação Geral Manuel Gama 
Técnica de Investigação Fernanda Pinheiro 
Secretariado  Clemência Matos 

 
CO-PROMOTORES PRINCIPAIS 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Portugal 
Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade de Santiago de Compostela, Espanha 
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, Brasil 

 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Dois Pontos Associação Cultural 
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