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Materiais Diversos
A Materiais Diversos é uma associação cultural sem fins lucrativos, criada em 2003, com a missão de promover a criação e
investigação artísticas, assim como sensibilizar diferentes públicos para as artes performativas, em especial a dança, mas
também o teatro e a música.
Esta missão concretiza-se através do apoio a diversos artistas e projectos, do Festival Materiais Diversos e de um Programa Regular de Desenvolvimento de Públicos, nos municípios de Alcanena e do Cartaxo.
Reconhecida, nacional e internacionalmente, pelo seu papel no apoio à criação e difusão de artistas, nomeadamente do
coreógrafo Tiago Guedes, seu co-fundador e primeiro director artístico, a Materiais Diversos tornou-se uma das pioneiras,
em Portugal, do movimento de valorização e desenvolvimento cultural fora dos grandes centros, através da criação do Festival Materiais Diversos, em 2009.
O ano de 2015 é marcado pela mudança de direcção artística da associação, actualmente a cargo de Elisabete Paiva, que
contava já com um currículo de 9 anos à frente do Serviço Educativo d’A Oficina, em Guimarães (incluindo o Centro
Cultural Vila Flor e a Capital Europeia da Cultura 2012).
A partir desse momento, a Materiais Diversos redesenhou o seu projecto, procurando articular os seus vários eixos e territórios de actuação e envolver diferentes actores — artistas, produtores, programadores, públicos e organizações — em
torno de objectivos e acções comuns, redirecionando as suas actividades no sentido de uma actividade contínua e de um
envolvimento cada vez mais consistente com as comunidades e os parceiros locais.
Desta forma, a programação regular ganhou relevância e o festival passou a ser bienal (a partir de 2017), dando-se mais
tempo para aprofundar as diversas actividades e relações entre os agentes que desenvolvem os vários projectos.
Coabitar, colaborar, partilhar e co-criar são os gestos que norteiam este novo ciclo de trabalho e sustentam um programa
artístico que dialoga com outras dimensões da vida humana e da contemporaneidade.

Campanha de comunicação
Festival Materiais Diversos 2015
chegada a Minde desde Alcanena

Campanha de comunicação
Festival Materiais Diversos 2016
Mercado de Minde

A Materiais Diversos é uma estrutura profissional independente financiada pelo Ministério da Cultura/ Direcção-Geral das
Artes. Integra a REDE – Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, o projecto de cooperação internacional
MORE THAN THIS e a rede informal BeMyGuest - Network for Emerging Practices.
Em 2017 e 2019, o Festival Materiais Diversos recebeu o selo EFFE da European Festivals Association / Comissão Europeia, como reconhecimento da sua qualidade artística e pertinência.

Eixos de actuação
1 | Projectos Associados
A Materiais Diversos investe numa equipa fixa profissional
que cobre a produção, financiamento, difusão, comunicação, relações públicas e administração de projectos
associados dos artistas Alex Cassal & Paula Diogo, Catarina Miranda, Filipa Francisco, João dos Santos Martins,
Marcelo Evelin e Marta Cerqueira.
Projecto Antropoceno das crianças (2018/19)
Agrupamento de Escolas de Alcanena
imagem_Diana Martins

2 | Festival Materiais Diversos
Cumprindo em 2019 a sua décima edição, o Festival Materiais Diversos catapultou uma região com pouca actividade artística profissional para o mapa cultural do país e
do mundo, contribuindo para o desenvolvimento cultural,
social e económico da região do Médio Tejo e Lezíria,
em parceria com as instituições e a comunidade local. O
evento é uma referência incontornável no circuito nacional
e internacional de festivais de artes performativas.
3 | Programação Regular
Em parceria com os Municípios de Alcanena e do Cartaxo, a Associação Cultural Materiais Diversos marca presença regular na região do Médio Tejo e Lezíria, através
da programação de espectáculos de dança e teatro, projectos de desenvolvimento de públicos e de um programa
de residências artísticas e técnicas.

A Menor Língua do Mundo,
de Alex Cassal e Paula Diogo
Festival Materiais Diversos, Alcanena, 2019
imagem_Nuno Direitinho

Objectivos da intervenção do projecto no
concelho de Alcanena
A parceria entre a associação cultural Materiais Diversos e a Câmara Municipal de Alcanena surge da articulação entre
a reabertura do Cine-Teatro São Pedro e o reconhecimento de que a Materiais Diversos poderia desenvolver uma programação cultural transversal ao concelho.
Após 22 anos de encerramento do Cine-Teatro São Pedro e do desinvestimento verificado na área cultural nesta região —
marcada pelo declínio das duas mono-indústrias tradicionais, os têxteis e os curtumes — estava claro, então, para o
anterior executivo autárquico e para o actual executivo que era fundamental a criação de alternativas e novas visões. Uma
delas foi a afirmação da cultura como factor de desenvolvimento, criando oportunidades iguais no acesso da população a
várias expressões culturais, permitindo aos jovens artistas locais fixarem-se na região e relançando a cultura como pilar de
formação humana ao longo da vida.
A Materiais Diversos, a Câmara Municipal de Alcanena e, posteriormente, a Câmara Municipal do Cartaxo, aliaram os seus
objectivos estratégicos para a área cultural numa região (Médio Tejo e Lezíria) em que raros são os projectos profissionais
de referência, em particular no campo das artes performativas.
Através do festival e do programa regular de desenvolvimento de públicos, a Materiais Diversos tem investido no tecido
cultural da região, afirmando-o no contexto nacional e internacional. A partir de 2015, com a chegada de Elisabete Paiva à
liderança da estrutura, verificaram-se alterações no posicionamento e no trabalho da associação. Com um trabalho
exaustivo de escuta da população, dos agentes locais e das suas necessidades, tem-se vindo a proporcionar uma crescente aproximação e cumplicidade com a comunidade local.
Os objectivos iniciais passavam pela estruturação de vários projectos num território plural e multifacetado, recorrendo a espaços convencionais e alternativos; por um incentivo à participação da população; pelo investimento numa programação de
qualidade, dentro do universo contemporâneo das artes performativas; pela criação de parcerias locais, optando por uma
aposta conjunta para o desenvolvimento social, cultural e económico da região.
A estratégia para alcançar estes objectivos tem-se concretizado numa programação diversificada, envolvendo distintos
públicos, parceiros e equipas artísticas; pela implementação de um programa educativo artístico, através de múltiplas ofici-

nas e projectos continuados liderados por profissionais especializados, desenvolvidos com crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos, que têm decorrido em parceria com várias organizações locais; e por uma visão integrada de comunicação e produção de conhecimento.
Desta forma, a Materiais Diversos tem ampliado o seu compromisso com os agentes culturais e as comunidades locais e
com o desenvolvimento regional através das artes e da cultura, investindo, em simultâneo, no posicionamento da região a
nível nacional e internacional.
Importa salientar que a Materiais Diversos, procurando contrariar o desinvestimento progressivo que se tem sentido na
região, tem optado, na sua grande maioria, pela contratação de serviços prestados por fornecedores locais, investindo na
economia local e regional, em consequência da actividade directa e indirecta decorrente das várias iniciativas que promove.

As Far as My Fingertips Take Me, de Tania El Khoury
Festival Materiais Diversos, Minde, 2019
imagem_Nuno Direitinho

Viagem a Portugal, de Teatro do Vestido
Festival Materiais Diversos, Alcanena, 2019
imagem_Nuno Direitinho

Conversa após o espectáculoTutuguri, de Flora Détraz
Festival Materiais Diversos 2016
imagem_Joana Patita

Materiais Diversos em números 2009-2019
A 10ª edição do Festival Materiais Diversos marcou os meses de Setembro e Outubro de 2019 com uma celebração e reflexão
sobre o trabalho desenvolvido ao longo de uma década.
Nos últimos 10 anos, realizámos mais de 400 espectáculos, oficinas, residências artísticas, debates, conversas, exposições, entre outras actividades, envolvendo equipas artísticas portuguesas e estrangeiras e reunindo cerca de 70.000 espectadores.
Ao longo de uma década, o concelho de Alcanena tornou-se o ponto de encontro entre diversos públicos da região e de outros
pontos do país, profissionais e não profissionais, com a activação de espaços convencionais e não convencionais, desde
teatros, praças, jardins, museus, edifícios abandonados, escolas, entre outros.
Este projecto não seria possível sem o contributo de uma vasta equipa de produção, comunicação, administração, voluntários,
embaixadores, etc, e ainda com a participação de vários parceiros de perfis diversificados entre autarquias, escolas, colectividades, pequenas empresas, famílias de acolhimento, comunicação social, entre muitos outros.
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Testemunhos de parceiros
“É inquestionável o mérito do trabalho desenvolvido pela Materiais
Diversos em termos da territorialização do currículo com a integração das artes permitindo aos nossos alunos desenvolver com e
pela arte as aprendizagens essenciais em articulação com a realidade circundante, concorrendo para o desenvolvimento das competências Plasmadas no Perfil do Aluno à Saída das Escolaridade
Obrigatória.
Neste sentido, este projeto veio preencher uma lacuna e uma aspiração do agrupamento e acreditamos de todo o território, na mediprocesso formativo de futuros cidadãos constitui, por um lado, um
vetor diferenciador, e por outro, age em complementaridade com as
outras abordagens académicas, numa filosofia educativa abrangente, inclusiva e transversal em toda a potencialidade de desenvolvimento do conhecimento e das competências previstas no perfil do
aluno à saída da escolaridade obrigatória.”
Ana Cláudia Cohen
Agrupamento de Escolas de Alcanena

Laboratório DIY
Agrupamento de Escolas de Alcanena 2018
imagem_Diana Martins

da em que a possibilidade de integrar uma abordagem artística no

“A Materiais Diversos tem um projecto que traz
dinamismo, frescura e abertura de mentalidades à vila.
Promove que as pessoas se liguem às artes (através
da arte) e que tenham a oportunidade de desenvolver
a sua criatividade. A equipa da Pastelaria Gena considera ser muito importante a criação de laços e a importância de viver em comunidade.”
André Micaelo e Susana Micaelo
Pastelaria Gena, Alcanena

A Dança do Existir, de Vera Mantero
Festival Materiais Diversos, Minde, 2010
imagem_Alexandra Sousa

Projecto Espiões, de Filipa Francisco
Festival Materiais Diversos,
Torres Novas, 2016
imagem_Joana Patita

“A Materiais Diversos ao longo destes 10 anos foi sempre importante para nós porque além da oferta cultural diversificada
que trouxe à região, tem atraído pessoas que ainda não conheciam a região, aproximado o povo dos artistas e ajudado a
realizar sonhos, dando a oportunidade a quem não é do meio artístico de participar e ver de perto tudo o que o envolve.”
Andreia Gameiro
Peixinho na Horta, Minde

“A Materiais Diversos é top em tudo!! O Cantinho do Toino agradece a vossa presença que tanto tem dinamizado o nosso
espaço e a vila de Alcanena! O projecto da Materiais Diversos tem sido, sem dúvida, uma mais valia que para a nossa vila.
Esperamos contar com a vossa presença durante muito tempo porque passaram a ser parte da nossa família. Um bem-haja a todos com saudades.”
António Martins e Bruno Martins
O Cantinho do Toino, Alcanena

Melte, de Ana Rita Teodoro
Festival Materiais Diversos,
Minde, 2012
imagem_Joana Patita

Jogo de Lençóis, de Lígia Soares
Festival Materiais Diversos,
Minde, 2019
imagem_Nuno Direitinho

“A Materiais Diversos tem sido uma mais valia no funcionamento da nossa Quinta da Coelheira. É sempre um prazer
receber os jovens nas nossas casinhas não só pela parte económica, mas principalmente pela simpatia e convívio
dos hóspedes. É um projeto que muito tem valorizado este nosso espaço!”
Aurora Félix
Quinta da Coelheira, Moitas Venda

Brother, de Marco da Silva Ferreira
Festival Materiais Diversos, Alcanena, 2017
imagem_Cláudio Gonçalves

Sonda LQFUB, de Friendly Fire
Festival Materiais Diversos, Minde, 2015

“A Materiais Diversos ganhou uma importância enorme no panorama cultural de Minde e da sua região. Os espetáculos da
MD, para além de terem muita qualidade, trouxeram novidade a Minde e mostraram novos caminhos culturais que as associações locais não preenchem. Por parte da Casa do Povo de Minde e seus associados, foi muito importante participar em
alguns desses espetáculos, ser espetador de muitos outros e até acompanhar a metodologia de organização dos eventos
apresentados. Esperamos que continuem por muitos anos em Minde porque fazem falta e ajudam-nos a crescer.”
Carlos Correia
Casa do Povo de Minde

“Ao longo de 10 anos a Materiais Diversos fez um excelente trabalho no concelho de Alcanena, fez mexer o comércio, animar a população, trouxe muita publicidade, trouxe muita gente séria, honesta, com muita personalidade, conhecimentos e
profissionalismo. É um projeto que deve continuar para bem do concelho e da população que precisa de diversão.”
Carlos Correia
Residencial Planeta, Alcanena

Partilhas/ Exchanges,
de Filipa Francisco
Festival Materiais Diversos,
Minde, 2019
imagem_Nuno Direitinho

“O Festival Materiais Diversos tem colaborado com o grupo de teatro Boca de Cena em muitos aspetos, ao longo de vários
anos, nomeadamente através de projetos conjuntos de montagem de espetáculos de teatro, workshops, etc. Esta colaboração permitiu-nos ter contacto com realidades diferentes da nossa, aprender com profissionais, trocar experiências, conhecer pessoas novas. O Festival é importante em Minde e em toda a região porque nos permite ter acesso a cultura que de
outra forma não chegaria até nós e dá-nos um espaço de aprendizagem e de expressão diferente do que temos habitualmente.”
Elsa Nogueira
Boca de Cena, Minde

O Baile,
de Aldara Bizarro
Festival Materiais Diversos, Minde, 2015
imagem_Rui Gonçalves

Mistério da Cultura,
de David Marques
Festival Materiais Diversos, Minde, 2019
imagem_Nuno Direitinho

“O CAORG tem uma missão social e de interacção
comunitária. O MARG é um dos veículos ao serviço
dessa mediação cultural. A MD, desenvolvendo
actividades culturais, ajuda a aprofundar a missão
do CAORG e ajuda a abri-lo a um leque mais variado de públicos. Minde, como referência cultural
do concelho e da região, encontrou na MD uma
parceria muito eficaz de divulgação cultural, numa
dinâmica que nos tem levado a todo o concelho de
Alcanena e para lá dele.”
Maria Alzira Roque Gameiro
CAORG/MARG, Minde

55, de Radouan Mriziga
Festival Materiais Diversos, Minde, 2016
imagem_Joana Patita

Caminhar,
de Teatro do Silêncio
Festival Materiais Diversos, Minde, 2017
imagem_Cláudio Gonçalves

“O trabalho da associação Materiais Diversos veio trazer uma lufada de ar fresco à nossa comunidade. Contribui para
a sensibilização de parte da população para as artes performativas, em especial o teatro e a dança, tem criado elos de
ligação com os habitantes ao envolvê-los como actores nos espetáculos que foi realizando e promovido espaços de convívio em que todos foram convidados a participar. O vosso projeto de desenvolvimento cultural fora dos grandes centros,
a singularidade da vossa presença, fazem-nos muita falta... sobretudo nesta época estranha que estamos a atravessar!
Muito obrigada pelo vosso trabalho e pela vossa parceria! Tenho saudades da vossa presença!”
Margarida Rocha
Retiro do Bosque, Minde

Caminhar,
de Teatro do Silêncio
Festival Materiais Diversos,
Minde, 2017
imagem_Cláudio Gonçalves

“Consideramos extremamente pertinente o trabalho que esta associação desenvolve no território com a descentralização
artística, quer através da realização do Festival Materiais Diversos, quer através de residências artísticas que ajudam a
promover a região, quer através de workshops e formações. O trabalho desenvolvido num registo de proximidade com a
comunidade promove uma consciencialização cultural sem precedentes permitindo aos mais novos apropriarem-se das
memórias e património cultural da sua região. De salientar igualmente a importância que todo este trabalho tem na forma
de entendimento das artes e no enriquecimento cultural da comunidade.”
Paula Robalo
Centro Ciência Viva do Alviela

“Trabalhar com a Materiais Diversos foi
gratificante e foi um prazer para toda a
equipa do Cantinho dos Sabores, seja pela
simpatia dos representantes, como pela
possibilidade de conhecer novas pessoas,
Debate Entre a Urbe e a Serra - A experiência do
Festival Materiais Diversos
Festival Materiais Diversos, Minde, 2019
imagem_Nuno Direitinho

com diferentes culturas e diferentes valências que nos enriqueceram pessoalmente
e enquanto profissionais. O trabalho da
Materiais Diversos nesta zona é muito importante, quer pela inovação que trazem a
pequenas vilas e aldeias, quer pela
capacidade de despertar o interesse da
comunidade nas áreas da cultura e da arte.
O restaurante fechou as portas no fim do
mês de Junho devido à pandemia, ainda
assim, estamos muito contentes por termos
trabalhado com a Materiais Diversos, e
esperamos voltar a encontrar-vos, se não
for como parceiros, será como amigos.”
Zélia Neves
Cantinho dos Sabores, Minde

“A parceria com a Materiais Diversos tem
sido uma mais valia no trabalho artístico
desenvolvido pelo Estúdio de dança - O
Corpo da Dança de Alcanena. Através da
Materiais Diversos tem sido possível aos
alunos assistir a espetáculos, frequentar
oficinas e workshops, participar em várias
atividades importantes ao seu desenvolvimento artístico e pessoal. Têm sido
experiências muito enriquecedoras, o que
coloca a Materiais Diversos em elevado grau de relevância para os alunos e
professores do Corpo da Dança de Alcanena. É por isso de muita importância a
continuação deste projeto no território de
e as oportunidades que tem proporcionado, principalmente a alunos que têm como
objetivo a profissionalização na área das
artes.”
Raquel Senhorinho
Corpo da Dança, Alcanena

Guinche,
de Marlene Monteiro Freitas
Festival Materiais Diversos,
Minde, 2011
imagem_Joana Patita

Alcanena, dada a especificidade artística

www.materiaisdiversos.com

