
 
ARQUIVO POÉTICO DO LUGAR  
 
 
A criação de um “arquivo poético” a partir dos desenhos, fotografias e notas recolhidas aquando da visita ao 
Bairro Novo por professores e estudantes da licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias da Escola Superior de 
Educação de Lisboa, constitui-se como eixo central de um conjunto de aproximações estéticas ao conceito de 
lugar.  
Através do desenho, da fotografia e da instalação são sugeridas múltiplas apropriações individuais da paisagem 
urbana do bairro por parte de cada estudante que, no conjunto, perfazem uma visão coletiva de quem contacta 
pela primeira vez com este espaço.  
A construção deste “arquivo poético” assume, em primeiro lugar, uma natureza fragmentária posto que se 
encontra enraizada nas perceções individuais - materializadas sob a forma de desenho ou do próprio processo 
fotográfico - traduzindo a visão de quem estabelece uma ligação com espaço, mediada pela construção/captura 
da imagem; em segundo lugar pelo modo como se apresenta – sob a forma de uma intervenção coletiva – e, em 
terceiro, pelo contraste entre a perspetiva do visitante e a perspetiva do habitante. 
Deste modo, a sua leitura integra múltiplos estratos de sentido pois convoca as ligações entre materialidade e 
imaterialidade do registo gráfico e fotográfico, a dimensão icónica e metafórica da imagem, a temporalidade 
inerente quer ao processo, quer ao registo imagético, bem como uma dimensão relacional, concretizada na 
relação plural entre a visão do externa do visitante, o reconhecimento da imagem e a memória vivencial do lugar 
por parte dos habitantes do Bairro Novo em Coruche.  
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