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7Presidente da C.M. Bragança, Hernâni Dinis Venâncio Dias 

PLAST&CINE 2017
VIDA E OBRA DE SOUTO MOURA

O Plast&Cine 2017 foi, indubitavelmente, um marco impor-
tante na forte componente cultural que a cidade de Bragança 
já detém. 

O evento mostrou um programa cultural diversificado e mui-
to atrativo, com capacidade para envolver mais de um milhar 
de residentes, desde a comunidade estudantil, passando pelo 
movimento associativo até aos utentes das IPSS do concelho, 
que desenvolveram múltiplas criações artísticas traduzidas em 
performances, representações, arte pública, conferências, es-
petáculos e exposições em diversos equipamentos culturais. 

Há eventos em que o sucesso se torna muito mais fácil de 
alcançar quando são escolhidos protagonistas que, por si só, 
constituem uma referência e tornam o trabalho a desenvolver, 
se aliado a um território de alta densidade cultural, onde o 
acolhimento é afável e as vivências genuínas, muito mais sim-
ples e apelativo. 

Foi assim com o Plast&Cine 2015, onde a artista home-
nageada foi Graça Morais e na presente edição, Plast&Cine 
2017, o prestigiado Arquiteto Eduardo Souto de Moura. 

Um Homem do norte, notável ser humano, vencedor do 
prémio Ptritzker em 2011, com duas obras de referência pro-
jetadas na cidade, o Centro de Arte Contemporânea Graça 
Morais e o Centro de Interpretação da Cultura Sefardita do 
Nordeste Transmontano. 

Este evento não teria o mesmo brilho e a mesma intensida-
de sem a presença do homenageado. Não poderia, por isso, 
deixar passar sem uma nota de agradecimento ao Arquiteto 
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Souto de Moura pelo enorme esforço e sacrifício que repre-
sentou não a sua vinda a Bragança mas, a postura adotada 
durante o período de visita aos vários locais de exposição, aí 
sim com grande espírito de sacrifício pelo esforço físico evi-
denciado. Estou certo que contribuímos, de forma muito posi-
tiva, para dignificar a sua obra e o seu “legado artístico”, creio 
que, também, reconhecido pelo homenageado. 

Também uma nota de agradecimento à Editorial Novembro 
por ter percebido a capacidade que a cidade de Bragança 
evidencia na projeção de atos culturais e na facilidade de en-
volvência da sua comunidade. 

A cidade de Bragança e o seu território têm vindo a afir-
mar-se como marca cultural de referência, com um vasto pa-
trimónio cultural edificado, com uma rede de 9 museus, onde 
se torna prestigiante para cada artista expor e cada visitante 
entrar. 

Fica o convite a cada um de vós para que se sintam impeli-
dos a entrar e ser acolhidos nesta magnifica cidade que alia a 
cultura a mais de cinco séculos de história. 

Hernâni Dinis Venâncio Dias
O Presidente da Câmara Municipal de Bragança
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Gostaria de começar por agradecer ao Município de Bra-
gança, personificando na figura do seu Presidente de Câmara, 
Dr. Hernâni Dias, ter acolhido o Plast&Cine, um evento multi-
disciplinar cultural que tem como objectivo promover as Artes.

Saliento ainda o empenho de todas as instituições e pes-
soas bragantinas, que se juntaram a este acolhimento de bra-
ços abertos e com “mãos na massa”.

Agradeço a todos a generosidade, que contribuiu para a 
materialização de um PLAST&CINE na cidade de Bragança, 
assinalando durante alguns dias um debate centrado, em 
2015, em Graça Morais, e Eduardo Souto de Moura, em 2017.

O PLAST&CINE pretende dar a conhecer a um público mais 
abrangente uma visão sobre o percurso artístico e sobre a inte-
gralidade da criação de quem é o escolhido para ser homena-
geado. Bragança tem acolhido esta marca e, mais ainda, tem 
tido a percepção e compreensão para evocar neste evento, e 
noutros que organiza, uma matriz cultural reveladora, promo-
vendo a cultura em geral e algumas artes em especial.

Entendo que só através desta reflexão e intervenção acti-
vas, como as do PLAST&CINE, se possa ir compreendendo a 
“outra” linguagem, do símbolo, pois não há arte sem símbolo.

Cabe a todos descobrir essa linguagem, sem restringimen-
tos, ampliando a sua significação.

Obrigada, Bragança.

Avelina Ferraz
Produtora executiva (PLAST&CINE)

Promotora Cultural da Lusofonia

Avelina Ferraz, Produtora executiva (PLAST&CINE)


