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A Brotéria nasceu em 1902 como uma revista
científica. Ao longo dos últimos 118 anos foi-se reinventando permanentemente, passando a ter uma
abordagem cada vez mais ligada à cultura, às ciências sociais e às humanidades. Em janeiro de 2020,
transferiu-se para o Bairro Alto e transformou-se
num centro cultural que conta com a revista, uma
biblioteca, uma galeria de arte, uma livraria, espaços
de estudo e de trabalho, salas de conferências e um
café.
Move-nos o desejo de promover o encontro
entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas. Neste ano inicial de funcionamento do novo
centro cultural, foi precisamente o que procurámos
fazer: aproximar, criar pontes, gerar diálogo entre a
tradição cristã da qual nascemos e as inquietações
daqueles que vivem numa cidade como Lisboa. Fizemo-lo através de uma programação atenta às grandes questões que temos vivido (culturais, políticas,
sociais) e de uma comunicação capaz de chegar a
públicos variados (em termos de idade, formação
académica e proveniência geográfica). O facto de
termos já conseguido construir uma pequena comunidade em torno desta casa é um sinal promissor de
que o que começámos este ano a fazer é reconhecido por quem nos frequenta.
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Além do desafio de abrir, fomos postos à prova
este ano por tudo o que a pandemia implicou. Ainda assim, foi um ano cheio de conquistas: fechámos
portas durante três meses, mas nunca suspendemos
a programação; recebemos nesta casa cerca de
18.000 pessoas ao longo do ano, apesar de termos
estado fechados três meses e de este ter sido um
ano de pouco movimento na cidade; tivemos mais
de 140 eventos organizados pela nossa equipa ou
organizados em parceria connosco; contámos com
o apoio de mais de 20 parceiros, entre instituições
culturais e patrocinadores.
Num ano tão atípico, com tantas dificuldades
conjunturais, o sucesso do ano é motivo de ainda
maior alegria do que seria se o contexto fosse outro. Agradecemos a todos os parceiros, visitantes e
frequentadores da casa pelo entusiasmo que mostraram ao longo do ano. Para 2021, esperamos continuar a consolidar a nossa identidade e programação.
Estamos ao serviço da cidade e de todos os que nela
habitam.

Biblioteca

Café

Livraria

Galeria

Colaboradores

23

250

18k
146
Visitantes

Eventos de
programação

Oradores

1

Atividade
da Brotéria

a.

Observatório

A relevância da Brotéria enquanto agente cultural depende de uma atenção constante à realidade
urbana, que é complexa e dinâmica. Procuramos
que esta atenção à realidade não seja focada apenas
numa dimensão da vida social e cultural. Pelo contrário, olhamos para toda a realidade a partir de cinco
ângulos que mutuamente se esclarecem e clarificam:
investigação, diálogos, comunicação, espiritualidade
e galeria. Acreditamos que é observando a realidade
a partir destes cinco ângulos em simultâneo que a
Brotéria pode ser realmente transformadora.
Para isto, criámos um Observatório que reúne
com regularidade um conjunto de pessoas de áreas,
interesses e gerações diferentes, para auscultar a
realidade, alimentando uma reflexão conjunta que
garante a vitalidade, relevância e organicidade de
toda a atividade promovida pela Brotéria. É deste
olhar coletivo e plural que resultam novas iniciativas e
de onde saem os temas explorados na programação.
Cada tema é tratado através de um processo de pesquisa e reflexão integrada, dinâmica e coletiva que
toma partido do caráter multidisciplinar do centro e
da programação para procurar possíveis caminhos
para a pergunta inicial trazida pelo exercício da auscultação da realidade.
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b.

Produtos Redondos

A noção de produto redondo é resultado direto da identidade e missão da Brotéria. Mais do que
uma linha temática ou de programação, o produto
redondo é um compromisso de olhar para a realidade a partir da multiplicidade permanente de ângulos
acima referida. Em relação a todas as preocupações
que a um dado momento temos, queremos promover uma maneira de as abordar em que o mesmo
tema pode originar uma série de artigos na revista,
pode ser mote para uma exposição de artes visuais,
pode iniciar um grupo de investigação, ou motivar
conversas e debates na nossa programação. Aliamos sempre que podemos a investigação à galeria,
assim como o diálogo à criação de novos modos de
comunicar ou à procura de sentido espiritual. Toda a
nossa actividade é, por assim dizer, redonda.
As inquietações que nos vão surgindo ao longo
do tempo e que vêm deste olhar atento que queremos ter às preocupações de quem vive na cidade
vão sendo assim vertidas e desdobradas por este
olhar múltiplo e multidisciplinar. Deste ano de 2020
destacamos cinco grandes grupos de preocupações que fomos abordando de forma redonda:

I

Navegar a vida urbana
ao encontro das culturas
contemporâneas

A preocupação principal que move este
conjunto de conteúdos é a de criar um lugar onde
as inquietações da vida contemporânea, sejam
elas quotidianas, políticas, ideológicas, religiosas
ou artísticas se possam encontrar e dialogar entre si, serenamente, partindo da leitura cristã do
mundo que é marca de identidade da Brotéria e
procurando pontes com os indivíduos e entidades
que protagonizam os movimentos atuais da cultura contemporânea.
A rubrica mensal ‘Deriva Urbana’ é o veículo
privilegiado para dialogarmos com a cidade sobre
as nossas preocupações urbanas e para sairmos
de encontro às culturas contemporâneas. Tivemos cerca de vinte eventos este ano que se desenvolveram em torno destas preocupações. Como
exemplo, um dos temas que mais tração ganhou
ao longo do ano teve que ver com a questão das tatuagens e das marcas de identidade. O tema foi-se
desenvolvendo sob o prisma das várias vertentes
– diálogos, galeria, investigação, comunicação e
espiritualidade, resultando num produto redondo
por excelência. Esta preocupação deu aso a pelo
menos três artigos na revista – um sob a perspetiva
pedagógica, outro teológica e outro ainda artística; organizaram-se sessões que contaram com a
presença do sociólogo Vítor Sérgio Ferreira, ou de
artistas e produtores como Rita RA e Tiago Silva,
ou de Black, um tatuador lisboeta; e fez-se ainda
uma exposição, ‘Corium’, em que encomendámos
uma interpretação do tema ao coletivo ABCC.
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Outros exemplos desta necessidade de entrar em diálogo com a cidade foram-se sucedendo
ao longo do ano. Sobre questões de mobilidade
urbana produzimos artigos na revista e um episódio da vídeo-série Coordenadas para um novo
normal; abordámos o problema da ‘uberização’
do trabalho com a jornalista Ana Carrilho e Paulo Pereira da Silva; falámos no lugar da mulher na
tradição cristã com Maria Luísa Ribeiro Ferreira,
a partir de um artigo que escreveu para a revista;
debatemos ainda a questão da inteligência artificial numa sessão sobre drones conduzida pelo P.
Afonso Seixas SJ; promovemos um fórum acerca
do tema da incerteza para reflectir sobre o presente e futuro pós-pandemia; e partindo de um artigo
na revista, convidámos ainda dois escritores para
falar sobre narrativas distópicas - Joana Bértholo
e Jorge Reis-Sá.
No final do ano começámos também a explorar questões de pobreza e desigualdade social,
convidando responsáveis de instituições que trabalham estas realidades (Cáritas e Just a Change).
O tema tem continuidade em 2021.

II

Desenvolvimento de
uma vida ecologicamente
sustentável e responsável

Preocupa-nos a possibilidade de vivermos
de um modo que desrespeite a sustentabilidade
do planeta. Por essa razão, a questão da ecologia
e da sustentabilidade tem sido amplamente debatida na revista Brotéria, com artigos como “Europa, Um Continente Verde?”, de Paulo de Almeida
Sande, “Sustentabilidade do Transporte Aéreo”, de
Francisco Ferreira e “As Universidades Perante a
Crise Ambiental”, de Viriato Soromenho Marques.
Há outros exemplos que refletem esta preocupação com a ecologia na programação geral da
casa: produzimos um episódio das Coordenadas
para o Novo Normal sobre o tema da produção
excessiva de lixo, com a presença de Teresa Nazareth e Francisco Ferreira; e, em parceria com a
Fundação Fé e Cooperação, assinalámos o quinto
aniversário da encíclica do Papa Francisco Laudato Si com uma exposição na galeria intitulada ‘Tantas vezes digo ao orvalho sou como tu’, juntando
quatro artistas que trabalham o tema da natureza.
Outros eventos realizados em torno da
ecologia e sustentabilidade incluíram uma conversa sobre cultura ecológica com a artista Sofia
Arez e com o P. Manuel Cardoso SJ e ainda um
debate sobre a sustentabilidade da indústria da
moda, com a autora de um artigo na revista, Susana Fonseca, juntando também Manuel Braga da
Cruz e Joaquim Sapinho.
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III

Com estes exemplos vemos como a preocupação com o desenvolvimento sustentável resultou num produto redondo materializado numa
variedade de formatos que tocaram as várias vertentes da Brotéria, ligando a vertente de investigação, que se manifesta na revista, com a galeria e a
espiritualidade, na exposição, com a vertente diálogos, com as Coordenadas para o Novo Normal
e as conversas, e ainda com a comunicação, que
procurou, em cada um destes momentos, acertar
a linguagem e forma de comunicação com o exterior.

Qualidade das
democracias

No que diz respeito à qualidade das nossas democracias, os temas nos quais nos fomos
debruçando partem de preocupações como, por
exemplo, o lugar dos mais vulneráveis na sociedade, a responsabilidade para com o ambiente, o
peso do Estado na vida dos cidadãos, a organização do trabalho e a forma como são acolhidos
os migrantes. A preocupação que se desdobrou
nesta variedade de temas é, na base, a justiça, tanto social e distributiva como ecológica e demográfica.
Para dar alguns exemplos, o primeiro episódio das Coordenadas para o Novo Normal falava no lugar dos idosos na sociedade contemporânea, com os convidados Nuno Frazão e Teresa
Rochate, filmados no lar de São José de Alcalar.
Nessa série convidámos também Luís Xavier e
Diogo Alves para um episódio acerca de justiça
intergeracional e dos desafios que se colocam à
relação futura entre diferentes gerações. A partir
de artigos da revista, Teresa Tomé Ribeiro e Hugo
Chelo falaram na Brotéria sobre a educação sexual
na família e a relação do Estado com a sociedade.
Promovemos também uma sessão sobre as migrações humanas, com a participação de Carmo
Belford e Ricardo Pereira.
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A vertente investigação manifesta-se nos
artigos da revista, alguns exemplificados acima,
que se liga aos diálogos através das conversas e
conteúdos que se produziram sobre estes temas,
e que se ligam ainda, embora subtilmente, à espiritualidade, tendo em conta que é a doutrina social
da Igreja que inspira a lente através da qual se procura olhar estas questões. Quanto à galeria, está
em planeamento, em parceria com a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, uma exposição que trata o tema da hospitalidade e do lugar do outro na
cidade. A comunicação contribui para consolidar
a unidade visual e discursiva com a qual se transmitem estes produtos ao público.

IV

A possibilidade
do acesso à cultura
e da sua fruição

Ser para o público um ponto para aceder
e disfrutar da cultura é uma das preocupações da
Brotéria enquanto centro. Além das exposições
temporárias, a exposição permanente na casa
permite ao público aceder às obras de alguns dos
mais consagrados artistas portugueses. Promovemos aulas abertas, visitas guiadas à casa e às
exposições na galeria.
Na rubrica ‘Um estado da arte’ exploramos
as práticas da arte contemporânea, convidando
artistas e curadores como Rui Calçada Bastos, Filipa Oliveira, Rui Chafes, Paulo Pires do Vale, Nuno
Sousa Vieira e Sérgio Fazenda Rodrigues. O projeto Aos Vossos Lugares! centrou-se em oferecer ao
público confinado uma experiência artística a que
se pudesse aceder a partir de casa, com mais de
30 artistas convidados. Dedicámos um episódio
das Coordenadas para o Novo Normal ao acesso
à cultura e à sua importância para o desenvolvimento das sociedades, com Hugo Seabra e Sara
Barriga. Produzimos ainda um podcast dedicado
ao teatro, conduzido por Marcos Barbosa e Jacinto Lucas Pires.
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V

Com muita frequência, os autores convidados para as exposições ou sessões no centro
são depois a contribuir também com artigos ou
ensaios visuais para a revista. A ligação entre as
vertentes galeria e diálogos evidencia-se na criação de conversas que complementam as exposições patentes. Aos Vossos Lugares! é exemplificativo da forma como a vertente comunicação é
fundamental para veicular a mensagem de acesso
à cultura e à beleza de uma forma bem-sucedida.
O tema do acesso e da fruição da cultura
materializa-se como produto redondo na conjugação dos artigos da revista (nomeadamente um artigo de Filipa Oliveira especificamente sobre esta
questão), com o referido episódio das Coordenadas para o Novo Normal, o projeto Aos Vossos Lugares! e as exposições, tanto a permanente como
as temporárias, que respondem pragmaticamente
à questão.
No sentido de proporcionar iniciativas
culturais ao público, acolhemos ainda iniciativas
externas como as Lume Sessions, a performance
‘Uma Voz’, de Gustavo Ciríaco e o lançamento do
MOTELX, do prémio literário Luís Vilaça, da Bienal
de joalharia PIN e da realizadora Salomé Lamas.

A vivência da
espiritualidade
no espaço urbano

A possibilidade de habitar espiritualmente
a cidade foi também uma das preocupações do
ano e foi sendo tratada desta forma ‘redonda’. A
exposição “Contínuo Recomeço”, por exemplo, explora uma vida inteira de prática artística centrada
nesta questão; a encíclica Fratelli Tutti, por sua vez,
serviu de base para uma conversa com Alfredo
Teixeira e Tiago Cavaco sobre a forma que cada
a vive e enquadra espiritualmente; e a atividade
participativa coordenada pelo P. Vasco Pinto de
Magalhães SJ chamada ‘Vi-te debaixo do limoeiro’
oferece diretamente uma proposta de desenvolvimento espiritual na cidade.
A exposição ‘O roxo e as cinzas’ na UCP,
com curadoria do P. João Norton SJ, mereceu
uma sessão na Brotéria e um artigo na revista sobre a curadoria como lugar espiritual. A partir de
dois artigos, debateu-se o diálogo intercultural no
pontificado de Francisco, com o P. Vasco Pinto de
Magalhães SJ e Pedro Vaz Patto.
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As Conversas para combater o desassossego fizeram propostas de ordem espiritual e filosófica para o tempo da quarentena. Iniciou-se
um programa de Mini-Cursos coordenados por
jesuítas, alguns dos quais incidem sobre a espiritualidade e a fé.
Os vários formatos esboçados nestes
exemplos – exposição, conversas, debates, mini-cursos, atividades – demonstram o olhar poliédrico que se pretende na atividade da Brotéria na
forma como se trata uma mesma preocupação,
esta de viver espiritualmente no espaço urbano.

2

Eventos e
Programação

Às quintas-feiras
na Brotéria

As conversas de quinta-feira são
rubricas que nasceram das inquietações
espelhadas pelos Produtos Redondos
que marcaram este ano na Brotéria. Foram conversas que quiseram explorar a
vida urbana contemporânea através da
arte, cultura, temas sociais, ou da possibilidade de habitar espiritualmente a cidade.

Deriva
Urbana

Trabalhar em
20/20: uberização
do trabalho à luz da
realidade portuguesa

Paulo Pereira da Silva (CEO Renova) e Manuel Cardoso SJ,
moderados pela jornalista Ana Carrilho (RR), conversam sobre as alterações no mercado de trabalho introduzidas pelas
plataformas móveis e os desafios que colocam aos empregadores e trabalhadores.

Tatuagens

Vítor Sérgio Ferreira, sociólogo, Rita RA, artista plástica, Tiago Silva (Festival Iminente), Black (@_black_spa) e o padre
Francisco Mota SJ juntaram-se na Brotéria para falar de tatuagens.

Drones e
coisas afins

Apresentação do jesuíta Afonso Seixas, que trabalha em
questões relacionadas com armamento autónomo, sobre as
implicações éticas e legais que a Inteligência Artificial tem no
campo da indústria militar.

Navegar
a incerteza

Fórum de debate e reflexão em que a Brotéria convocou um
grupo de convidados, dos mais diversos sectores da sociedade, para, em conjunto, tirar a temperatura aos tempos que
vivemos, pondo em comum as aprendizagens e preocupações dos primeiros meses da pandemia tentando, a partir
desta reflexão, vislumbrar caminhos para o futuro. Com a
participação, entre outros, de Pedro Franco, Pedro Santa
Clara, Isabel Jonet, Roque Cunha Ferreira, Carlos Quevedo
e Carla Quevedo.

Distopias
na literatura
portuguesa

Continuando a explorar o tema dos medos e da incerteza,
partimos de um artigo da Revista Brotéria de Março para um
serão em torno do trabalho de dois autores portugueses do
século XX que se dedicaram às narrativas distópicas: Jorge
Reis-Sá e Joana Bértholo.

Pobreza e
desigualdades
sociais boas práticas
e estratégias
de combate

Conversa entre a presidente da Cáritas, Rita Valadas, que
falou sobre a pobreza urbana escondida e o Bairro Alto, e
Gonçalo Coimbra, co-fundador da Just a Change, sobre o
projeto que está há 10 anos a reabilitar casas de pessoas
carenciadas.

sociedade | ética | demografia

sociedade | arte

sociedade

sociedade | espiritualidade

sociedade | literatura

sociedade | ética | demografia

Tatuagens
Deriva Urbana
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Rui Chafes
Um Estado da Arte

Às quintas-feiras
na Brotéria

Conversas entre curadores e artistas
sobre a prática artística e a curadoria
em arte contemporânea.

Um Estado
da Arte

Filipa Oliveira &
Rui Calçada Bastos

A curadora Filipa Oliveira trouxe uma apresentação intitulada “Caixa de ferramentas para o museu do futuro”, sobre as
forma participativas de mostrar o trabalho artístico contemporâneo, e o artista plástico Rui Calçada Bastos falou no seu
percurso como artista e as suas referências e inspirações. A
obra “Paisagem para desaparecidos”, exposta na Brotéria,
serve de mote para o convite.

Rui Chafes &
Paulo Pires do Vale

A propósito de “Seda” (2017), a escultura que habita o poço
de escada da Brotéria, uma conversa sobre prática artística e
curadoria - formas de fazer e de mostrar - e sobre como se dá
a ver aquilo que não se vê. O projeto “Arte por São Cristóvão” e
a exposição “Não te faltará a distância”, em que colaboraram
escultor e curador, foi tema principal da conversa.

Nuno Sousa Vieira &
Sérgio Fazenda
Rodrigues

O artista plástico Nuno Sousa Vieira e o curador e arquiteto
Sérgio Fazenda Rodrigues juntaram-se para uma conversa
sobre a prática artística e a curadoria, partindo da exposição
“Linha Funda”, patente na Fundação Carmona e Costa. A peça
“Reacerto para um dia luminoso” de Nuno Sousa Vieira, exposta na Brotéria foi também explorada na conversa.

17–56

Brotéria 2020

P. Vasco Pinto de Magalhães SJ,
Entre o deserto e o jardim

Às quintas-feiras
na Brotéria

Explorar a experiência da espiritualidade
na cidade e entrar em diálogo com
as várias formas de a viver e procurar.

Espiritualidade

Vi-te debaixo do
limoeiro: para uma
espiritualidade crítica

Manhãs de sábado orientadas pelo P. João Norton SJ e pelo
P. Vasco Pinto de Magalhães SJ com propostas de oração e
reflexão fundadas na espiritualidade inaciana.

Entre o deserto
e o jardim

Atividade liderada pelo P. Vasco Pinto de Magalhães SJ, no
pátio, com pontos de oração e reflexão acerca dos momentos
de maior e menor consolação espiritual ao longo da vida.

Inácio e o mouro:
confronto e
radicalização

Sessão liderada pelo P. Vasco Pinto de Magalhães SJ, com as
convidadas Isabel Almeida e Brito, reitora do Colégio de S. Tomás e Francisca Onofre, ex-diretora do JRS Grécia. Partindo
da história de Inácio de Loiola e o Mouro, uma conversa em
torno do diálogo inter-religioso, mesmo no interior de cada
comunidade religiosa.

Fratelli Tutti: duas
leituras de um
mesmo texto

Descrita como a mais política deste Papa, a Encíclica Fratelli Tutti indica a fraternidade e a amizade social como bases
para a construção de um mundo mais pacífico e mais justo. O
investigador Alfredo Teixeira e o pastor batista Tiago Cavaco trouxeram duas perspetivas distintas sobre este mesmo
texto.
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Luís Miguel Cintra
a ler P. António Vieira

Às quintas-feiras
na Brotéria

Um final de tarde por mês para apresentar
o novo número da revista; conversas
com os autores dos artigos que
marcaram cada edição.

Revista sai
do papel

Tradição, as mulheres
e a cidade — Novos
desafios da Igreja
portuguesa

Debate a partir de dois textos publicados na revista Brotéria
com os seus autores, Francisco Mota SJ e Maria Luísa Ribeiro
Ferreira, moderado pelo jornalista Carlos Quevedo.

Assis, Irão e o
Grande Sertão

Lívia Franco e Ricardo Zózimo apresentam os seus artigos
publicados na revista Brotéria de Fevereiro. No final assistiu-se a à leitura de excertos selecionados do “Grande Sertão:
Veredas” por parte da atriz brasileira Raquel Rocha.

A educação sexual
na família e a relação
do Estado com
a sociedade

Teresa Tomé Ribeiro e Hugo Chelo conversam sobre os textos “Educação para a sexualidade” e “O Estado é necessário.
Mas em que medida?” Projeção do trailer do filme “Demain”,
com um comentário de P. João Norton SJ, autor da crítica ao
mesmo no Caderno Cultural.

Dois olhares sobre
as migrações
humanas

Num mundo onde há 272 milhões de migrantes, refletimos
sobre as migrações para estudar fora do país, as riquezas que
trazem e sobre a nova política europeia para migrações e asilo a partir de um ponto de vista humanitário. Ricardo Pereira e
Carmo Belford, autores da revista Brotéria de outubro, trazem
as suas perspetivas sobre o tema, numa conversa moderada
pelo P. Francisco Mota SJ. Na segunda parte, Vítor Serrão fez
a análise de um quadro redescoberto de Domingos da Cunha,
“o Cabrinha”, que retrata uma cena da vida St. Inácio de Loiola.

Sustentabilidade
ambiental da
indústria têxtil

Susana Fonseca, Joaquim Sapinho e Manuel Braga da Cruz
cruzam perspetivas sobre a indústria da moda e o desenvolvimento sustentável. Na segunda parte, uma leitura de poesia
por Pedro Lamares, autor da Legómena.

Da Amazónia a Abu
Dhabi — o diálogo
intercultural no
pontificado
de Francisco

Pedro Vaz Patto e Vasco Pinto de Magalhães SJ conversam
sobre os textos Abu Dhabi: Paz Mundial e Convivência Comum e Querida Amazónia: Um Tratado de Inculturação. Leitura a partir de P. António Vieira, pelo ator Luís Miguel Cintra.

21–56

Brotéria 2020

Nove jesuítas, nove temas, nove mini-cursos de três dias cada. Retomamos
a tradição da vulgarização científica
da Revista Brotéria, uma vez por mês,
com uma linguagem culta e acessível.
Realizaram-se três cursos em 2020, com
20 vagas e por inscrição.

Visitas guiadas,
seminários e
mini-cursos

Cursos
da Aula
da Esfera

História
dos Papas

A evolução do conceito de Papado ao longo dos dois mil anos
de história da Igreja, com os momentos mais determinantes
do exercício do ministério petrino, desde a Igreja Antiga até ao
atual pontificado. Partindo da génese e desenvolvimento da
cátedra de Pedro, conseguiremos uma melhor compreensão
do papel dos 266 pontífices, dos momentos mais inspiradores aos mais críticos.

Em torno
do ato de fé

Em torno do acto de fé pretende ser um olhar teológico,
necessariamente crítico, portanto, sobre o acto de fé, compreendido como força vital (“vivível”) e forma expressiva (visível) da existência humana. Partirá da experiência antropológica elementar da confiança existencial. Dedicará especial
atenção ao sabor e ao saber do acto de fé, enquanto processo humano consciente e livre que conjuga inseparavelmente
ressonância afectiva e inteligência crítica, reconhecimento
grato e correspondência em liberdade. Colherá a especificidade do ato de fé cristão no dinamismo vital de reconhecimento da verdade e da justiça de Deus em Jesus Cristo,
reconhecimento que reconfigura a vida e se torna motivo de
testemunho.

O problema
da força e
da guerra

Três sessões que pretendem criar uma maior familiaridade
com a problemática associada ao uso de força e à possível
legitimidade do uso da força violenta. Embora em geral se
argumente a favor da busca de uma vida não violenta, procurar-se-á mostrar que é preciso olhar com credibilidade o
adágio que diz “a força faz mal, mas às vezes faz bem”.
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Visitas guiadas,
seminários e
mini-cursos

Apresentação e discussão de tópicos
relacionados com a história dos jesuítas
nas suas várias vertentes. Para especialistas e não-especialistas. Realizaram-se
10 sessões, com a organização do P. António Júlio Trigueiros SJ e de Francisco
Malta Romeiras. Em média, cada sessão
contou com cerca de 15 participantes.

Seminário
de História
dos Jesuítas

Jesuítas na Índia
Ângela Barreto Xavier Inst. Ciências Sociais
O jesuíta António de Vasconcelos
(1727/1801) e os manuscritos escondidos
na Sé nova de Coimbra
P. António Júlio Trigueiros SJ Brotéria
António Francisco Cardim SJ:
a singularidade de um percurso (1596-1659)
João Teles e Cunha Centro Estudos Clássicos FLUL
Viver na corte do imperador mongol:
a experiência dos jesuítas entre 1580 e 1650 		
Jorge Flores Universidade de Lisboa
A contribuição da Companhia de Jesus para a
produção e expansão da filosofia ocidental (15421772), entre Coimbra e o mundo
Mário Santiago de Carvalho Uni. Coimbra
Os jesuítas e o ensino na astrologia
no colégio de Santo Antão
Luís Ribeiro Universidade de Lisboa
Os fundos de arquivo da
Casa de Escritores da Brotéria
Jacinto Guerreiro Arquivista
Das cecídeas à Brotéria: a obra
científica de Joaquim Silva Tavares			
Francisco Romeiras Universidade de Lisboa
As residências jesuítas (séculos XVII-XVIII)
uma história em construção
Maria João Pereira Coutinho Uni. Nova de Lisboa
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Visitas guiadas,
seminários e
mini-cursos
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Fizeram-se 16 visitas à casa e à galeria,
orientadas pelos P. António Júlio Trigueiros SJ, Rita RA, João Sarmento SJ, João
Miguel Simões e José Ruas, que permitem mostrar o edifício e apresentar a sua
história, falar do projeto que a Brotéria
tem vindo a montar, assim como responder a curiosidades de quem nos visita.
No total passaram pela casa nestas visitas cerca de 200 pessoas.

Galeria

Exposições,
conversas
e visitas
guiadas

TODAS AS COISAS
Brotéria 1902—2020
23 jan – 25 mai

A exposição, organizada internamente pelo núcleo da galeria,
surgiu como cartão de apresentação para inaugurar a Brotéria, mostrando ao público a sua história e identidade como
revista, como espaço, como arquivo, como objeto gráfico,
como acumulação de coisas, coleções, livros, tempo e pensamento. Resultou numa exposição colaborativa, imersiva,
que se esboçou a partir da reapropriação dos materiais da
antiga biblioteca, do património gráfico e das heranças e coleções dos fundadores.

CORIUM
16 jul – 19 set

Os ABCC, coletivo de Alexandre Camarao e Bernardo Simões
Correia, foram desafiados para se debruçarem sobre alguns
textos que versavam o problema das tatuagens e das marcas
identitárias. A partir daí trabalharam livremente as ideias e
imagens associadas à tatuagem, com uma exposição que
teve, além das peças e vídeos expostos no interior da Galeria,
uma ação também no exterior, com a colocação de cartazes
na rua que pretendiam funcionar como incisões na cidade.
(1) ABCC x Rui Miguel Abreu
Alexandre Camarao e Bernardo Simões Correia (ABCC) juntam-se a Rui Miguel Abreu (Blitz, Rimas e Batidas) no pátio
da Brotéria para uma conversa moderada por Matilde Torres
Pereira e João Sarmento SJ em torno da exposição CORIUM,
patente na Galeria entre 16 de julho e 19 de setembro de 2020.
Transmitida em direto no Youtube.

Contínuo Recomeço
10 dez – 6 jan

Exposição que abarca e vida e obra de João de Almeida,
numa homenagem que mostra o seu percurso singular. Inspiração do MRAR, expõem-se uma seleção de alfaias litúrgicas e exploram-se os lugares simbólicos da sua prática de
desenho.
(1) João de Almeida e os inícios do MRAR
Conversa em torno da exposição “Contínuo recomeço”, patente na galeria da Brotéria, de João de Almeida, arquiteto
percursor do Movimento de Renovação de Arte Religiosa.
Com Gonçalo Byrne (arquiteto) e João Alves da Cunha (arquiteto, responsável pela curadoria da exposição).

CORIUM

16 jul – 19 set
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Galeria

Exposições,
conversas
e visitas
guiadas

Tantas vezes
digo ao orvalho
sou como tu
1 out –28 nov

A galeria Brotéria e a Fundação Fé e Cooperação traçaram
uma revisitação visual do texto “Sobre o Cuidado da Casa Comum”, desenhando um ritual de reorganização da consciência integral da Natureza através de uma experiência artística
imersiva. Com obras de Alberto Carneiro, Sérgio Carronha,
o coletivo Baralho e Rita RA.
(1) Cultura ecológica: entre a contemplação e a ação
Seguindo o mote da reflexão lançada pela exposição “Tantas
vezes digo ao orvalho sou como tu” acerca do cuidado da
Casa Comum, uma conversa que traça um percurso entre
a fruição e abordagem estética do mundo natural e as implicações sociais e políticas da preservação ecológica. Com a
artista plástica Sofia Arez e o P. Manuel Cardoso SJ, numa
conversa conduzida pelo P. João Sarmento SJ, curador da
exposição.
(2) Arte, ética ambiental e espiritualidade
Sofia Guedes Vaz e Rui Martins conversaram sobre arte, ética
ambiental e espiritualidade, a partir da proposta artística de
“Tantas vezes digo ao orvalho sou como tu”, moderados por
Ana Patrícia Fonseca (FEC).
(3) Aula aberta de Catarina Rosendo sobre Alberto Carneiro
Em que consistem as “Notas para um manifesto de uma arte
ecológica”, que Alberto Carneiro (1927-2017) escreveu e publicou entre 1968 e 1972? E as obras que, no decurso dos
anos 1970, partem de intervenções realizadas na paisagem
e da observação das práticas agrícolas e tomam a forma de
conjuntos fotográficos? As suas relações com a obra escultórica de Carneiro e com uma noção de paisagem e natureza
ancoradas no corpo que as percorre e que delas faz parte é o
mote para a aula aberta conduzida pela historiadora da arte
Catarina Rosendo.

Tantas vezes digo ao
orvalho souBrotéria
como tu 2020
30–56
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Outros eventos
e produtos

Conversas,
concertos,
podcasts e
performances

Uma voz

Performance artística integrada no ciclo “As coisas fundadas
no silêncio”. Toma o edifício da Brotéria como um imenso instrumento a ser tocado pela voz de uma mulher, usando a sua
acústica como base de exploração sonora. Com Isabel Zuaá
e Domenico Lancelotti.

Concertos no
Brotéria Café

Duas sessões de música ao vivo no pátio com o
Trio Afonso Albuquerque.

Fado com
Rodrigo RA

Concerto na inauguração da Brotéria em Jan 2020.

DJ set Bill Onair

DJ set na inauguração da Brotéria em Jan 2020.

Podcast Raúl
vai ao teatro

Sete episódios de um podcast conduzido por Marcos Barbosa de Matos e Jacinto Lucas Pires sobre o mundo do teatro,
os seus textos, atores e encenadores.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

Isabel Zuaá,
32–56
Uma Voz Brotéria 2020
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Catarina Requeijo
Nuno Carinhas		
Pausa breve		
Teatro dos loucos
Livros de teatro		
O valor invisível		
Um passeio na neve

jan 2020
fev 2020
mar 2020
jun 2020
out 2020
nov 2020
dez 2020

Durante o período de confinamento de
Março a Maio de 2020, a Brotéria desenvolveu três projetos digitais com conteúdos para consumir através da internet
e com a intenção de marcar espaço no
imaginário coletivo da cidade.

Confinamento

Online

Matilde Campilho,
34–56
Aos vossosBrotéria
lugares! 2020

Aos vossos
lugares!

Em pleno estado de emergência, desafiámos uma comunidade de artistas, escritores, músicos e outros agentes culturais
a criar um momento de beleza e de silêncio. Não para entreter
os medos, mas para fazer persistir a imaginação. Nutrir a sã
inquietação do espírito. Um percurso de 32 dias, marcado por
duas séries e uma comunidade de mais de 40 interlocutores
que, através do diálogo contínuo e plural, ajudaram a construir
este arquivo de pensamento.

Coordenadas
para um novo
normal

Na organização económica, social, cultural ou ambiental das
nossas sociedades, quais são os bens que, no ‘novo normal’,
não devem ser possuídos em excesso por uns e em falta por
outros? Durante cinco semanas, chamámos a atenção para
cinco temas que se foram impondo, procurando encontrar
um mapa para esta reflexão e apontar coordenadas. Rever
aqui a série completa e conhecer melhor as preocupações
que levanta.

Conversas
para combater o
desassossego

Durante as primeiras semanas de isolamento, o P. Francisco
convidou os jesuítas que vivem na Brotéria para conversarem
sobre aquilo em que andavam a pensar. Foram contributos
pequenos para combater o desassossego.
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Eventos
externos

Literatura,
educação,
artes,
economia
e política

Cora x Jackie,
36–56
Brotéria 2020
LUME Sessions
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Fordham
University

Conversa com o Embaixador dos Estados Unidos da América, George E. Glass, sobre a importância de Portugal no contexto geopolítico internacional a propósito da vinda a Lisboa
de um grupo de 120 alunos da Fordham University.

Economia de
Francisco

Encontro com o grupo que participará no encontro de Assis sobre a Economia de Francisco. 50 especialistas e não
especialistas, com a presença de José Pedro Cobra e João
César das Neves.

LUME
Sessions

As Lume Sessions são pequenos concertos, onde os artistas
convidados são desafiados a mostrarem-se num formato íntimo, com liberdade total, num espaço pensado para aumentar
a proximidade entre artista e ouvinte. A primeira série foi filmada na Brotéria. A série completa de seis concerto contou
com Tristany, João Pestana, Vasco Ribeiro & Os Clandestinos,
Kyra x Damaz, Cora x Jackie e Pilha x Uno.

MOTELX

Encenação ao jantar do conto “Um jantar muito original”, de
Alexander Search, heterónimo de Fernando Pessoa, no âmbito do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa.
Com a presença de convidados institucionais do festival e
de imprensa.

Walk the curve

A Snob na Brotéria e a Brotéria juntam-se na apresentação
do livro Walk The Curve. Em Dezembro de 2019 Inês Teles
e Ayelen Peressini apresentaram uma intervenção artística
criada especificamente para o Alto de São Bento, em Évora, uma forma de questionar a relação entre arquitetura e a
paisagem rural. O livro apresentado é um registo das fases
de construção do projeto, bem como um meio de o pensar,
com textos de Raquel Guerra, João Rolaça e Tânia Teixeira.
A edição é bilingue.

Brotéria 2020

Eventos
externos

Literatura,
educação,
artes,
economia
e política

Eventos
externos

Prémio Luís Vilaça

Anúncio do lançamento do novo prémio Luís Vilaça, criado
pela Associação Boa Vizinhança, atribuído a um jovem escritor português com trabalho inédito na área do conto literário.

Simpósio Fundação
Aga Khan

Sessões preparatórias para o simpósio sobre mudanças educacionais organizado pela Fundação Aga Khan.

Bienal de joalharia
PIN

Lançamento do programa da PIN, Bienal de Joalharia 2021,
aos parceiros e colaboradores. Apresentação do projeto da
Agenda PIN 2021, onde participam cerca de 30 artistas e
instituições.

Ciclo Cidade
e Espaço Público
(2 sessões)

2020, ano em que Lisboa é distinguida como Capital Verde
Europeia, com o slogan “Escolha evoluir”, a NOTE propõe um
ciclo de conversas que deu a conhecer, entre outros, alguns
dos projetos que integram essa distinção, com o objetivo de
ativar um canal de discussão sobre a qualidade e o papel dos
espaços públicos nas cidades e sobre a sua capacidade de
transformar e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes.
(C1) João Ferreira Nunes (PROAP), Pedro Gusmão (Baldios
Arq.), Filipa Menezes e Catarina Pacheco (FC Arquitectura
Paisagista) e moderação de Bárbara Silva.
(C2) João Gomes da Silva (Global Arq.), Rosário Salema (Arq.
Paisagista), Víctor Dinis (Arq. Paisagista) e moderação de
Laura Espejo.

507 anos do
Bairro Alto
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Literatura,
educação,
artes,
economia
e política

Extraction: The Raft
of the Medusa, de
Salomé Lamas

Projeção do filme e apresentação da publicação Extraction:
The Raft of the Medusa, moderada por António Guerreiro e
com a presença de Salomé Lamas, João Norton SJ e participantes do projeto.

Manual de
desintoxicação:
2º aniversário
do Ponto SJ

A apresentação do livro que reúne artigos publicados ao
longo dos últimos dois anos no portal dos jesuítas contou
com a presença dos autores e de muitos leitores e amigos
do Ponto SJ. Conversa entre o escritor Luís Osório, a jornalista Isabel Lucas e o professor Viriato Soromenho-Marques.
No final houve um breve momento musical preconizado por
Inês Viterbo.

Lançamento
do livro Alegria e
Misericórdia

Uma noite para apresentar o livro “Alegria e Misericórdia”,
que reúne artigos de vários teólogos acerca do modo como
a Igreja olha e cuida as famílias hoje. Conversa com o coordenador desta edição, Miguel Almeida SJ e dois casais de
gerações diferentes: Ana e Jorge Wemans e Teresa e Bernardo Cunha Ferreira.

Debate
Educação para
a cidadania

O Ponto SJ e a Fundação Gonçalo da Silveira promovem um
debate online em torno das questões da Educação para a
Cidadania. “Como educar para a Cidadania? O papel da escola e das famílias”, é o tema que juntará dois ex-ministros
da Educação, Eduardo Marçal Grilo e David Justino, numa
conversa moderada por Alexandre Homem Cristo, colunista
do Observador.

A propósito das comemorações dos 507 anos do Bairro Alto,
a Associação de Moradores do Bairro Alto e Misericórdia
(AMBA) promove um debate sobre o futuro do bairro na perspetiva dos moradores. Com Albano Pires (História do Bairro),
Luis Mendes (Gentrificação), Francisco Mota SJ (Jesuítas de
volta ao bairro), Carla Madeira (Poder local) e Luis Paisana (10
anos moradores).
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Biblioteca

a.

2020 foi o ano em que o Grupo Jerónimo Martins confirmou que apoiaria a biblioteca da Brotéria
no projeto de conservação e valorização da sua coleção, num acordo que prevê que o Grupo Jerónimo
Martins se torne no patrocinador principal da biblioteca durante os próximos quinze anos. Do trabalho
que teve lugar este ano, destacam-se os seguintes
pontos:
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Transporte da coleção

A parte mais significativa do trabalho realizado
em 2020 consistiu no transporte da totalidade da
coleção da Lapa para o Bairro Alto. A mudança ficou a cargo da ArtShuttle, uma das empresas mais
reputadas em Portugal para o transporte e montagem de peças de arte. Trabalhar com a ArtShuttle
permitiu que esta tarefa fosse feita por profissionais
habituados a lidar com objetos extremamente delicados, mas também com experiência já abundante
de transporte de bibliotecas inteiras.
Este processo teve início em novembro de 2019,
tendo ficado concluído só em abril de 2020. Para o
completar, foi necessária uma equipa dedicada de
quatro profissionais que utilizaram aproximadamente 5.000 caixas de cartão.
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b.

Recolocação da coleção

No total, na casa da Lapa a biblioteca estava
dividida por 2.569 prateleiras. Aos profissionais da
ArtShuttle foi pedido não só o transporte das caixas,
como também a sua recolocação nas novas prateleiras de acordo com as instruções recebidas no
início do processo. A biblioteca da Brotéria estava
catalogada obedecendo a um critério de localização, de acordo com o andar e o número da prateleira
em que cada livro se encontrava na casa da Lapa.
Porque a biblioteca foi crescendo organicamente, a
partir de uma determinada altura as temáticas que
constituem o seu fundo documental começaram a
estar fragmentadas (sendo possível encontrar livros
de filosofia, ou de literatura, em mais de um andar).
Uma parte significativa do trabalho realizado pela
ArtShuttle passou pela reconstituição da ordem da
coleção, voltando — de acordo com as instruções
recebidas — a juntar todas as temáticas que com o
tempo foram ficando separadas na casa da Lapa.
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c.

Identificação e
separação do livro antigo

Por força das circunstâncias, na casa da Lapa
o chamado “livro antigo” (publicado até ao ano de
1800 - inclusive) estava misturado com o fundo geral
(que inclui todas as obras publicadas a partir de 1801).
Após o transporte e recolocação da coleção, um trabalho fundamental passou por identificar na biblioteca todos os volumes de livro antigo, separá-los do
fundo geral, colocá-los em secções específicas da
biblioteca de forma a garantir a respetiva separação
e reorganizar a forma de catalogação de todos estes volumes. Há na biblioteca da Brotéria uma grande quantidade de obras raras e um fundo temático
muito rico, em áreas como a História da Companhia
de Jesus, Direito eclesiástico, Patrística, Literatura,
História e Filosofia, que são de enorme utilidade
para investigadores e académicos. A separação do
fundo documental desta biblioteca vai permitir que,
no futuro, haja cuidados especiais de higienização,
conservação e segurança em particular do fundo de
livro antigo da biblioteca.

d.

Correção de erros

No final do trabalho de transporte e recolocação por parte da ArtShuttle, devido à dimensão da
biblioteca e à organização pouco adequada que tinha na Lapa, características de uma biblioteca em
contínuo crescimento e readaptação espacial ao
longo de muitos anos, foi preciso levar a cabo um
longo processo de correção dos erros detetados
em resultado da mudança. Nos cinco andares pelos
quais se distribui atualmente a biblioteca da Brotéria, foi preciso encontrar e recolocar o equivalente a
cerca de 100 prateleiras de livros vindas da biblioteca antiga. Estas correções implicaram movimentar
a totalidade das prateleiras de cada andar, retirando
dos sítios errados os livros que estavam mal colocados; e colocando-as no sítio certo, no qual não tinham
sido inicialmente colocadas. Este processo ocupou
o equivalente a um recurso em tempo inteiro desde
junho de 2020 até ao final de dezembro.
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e.

Arrumação final

Concluído o transporte, a recolocação, a separação do livro antigo e corrigidos os livros colocados fora de sítio, o último passo para a conclusão da
mudança passou por arrumar definitivamente cada
andar da biblioteca. A separação do livro antigo, por
exemplo, deixou muito espaço desaproveitado dentro de algumas prateleiras que foi necessário suprimir. Para isso, todos os andares tiveram que ser revistos e todas as prateleiras acondicionadas por forma
a evitar o desperdício de espaço. Foi um importante
trabalho de logística, que permitirá aproveitar da melhor forma os 2.666 metros lineares de estante que a
biblioteca atualmente tem ao seu dispor.
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Revista

Números

Autores
por edição

10

25

406

129
Autores

+64
Novos
subscritores Campanha
Natal

11.5k
258

Revistas impressas

Artigos

Novas subscrições
em papel e formato
digital

409

subscrições
Ao longo de 2020, a revista Brotéria publicou um total de 10 números, dois dos quais duplos
(maio-junho e agosto-setembro), em dois tomos.
Para a revista, este ano também ficou marcado
pela mudança do seu design, grafismo e dimensão.
Imprimiu-se um total de 11550 exemplares. A tiragem média por número foi de 1155 exemplares,
sendo que a edição de janeiro teve o maior número de exemplares impressos (1500), e a edição
de abril contou com o menor número de cópias
(1000).
Publicaram-se 258 artigos, contando com
129 autores diferentes, dos quais 17 são jesuítas.
36 mulheres escreveram para a revista em 2020,
o que representa um ligeiro aumento face ao número de autoras no ano anterior (34). Cada edição
contou, em média, com 25 autores.

Este ano a revista conseguiu também expandir a sua presença para outros pontos de venda fora da Brotéria. Em novembro, foi assinado um
acordo de distribuição com a livraria/editora Snob
que prevê a distribuição da revista em cerca de 50
livrarias independentes. Além disto, foi garantida
uma parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros que prevê a distribuição da revista por
todos os 120 consulados e embaixadas que fazem
parte da rede diplomática portuguesa.
Entre janeiro e dezembro de 2020 a revista
Brotéria teve um crescimento líquido de 406 novos
assinantes, representando um aumento de 140%,
face ao número total de assinantes em dezembro
de 2019. Com a campanha de Natal “Um Ano de
Presentes”, foram angariadas 64 novas subscrições.

JAN
49
FEV
60
MAR
95
ABR
34
MAI
19
JUN
15
JUL
16
AGO
13
SET
7
OUT
19
NOV
8
DEZ
74
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subscrições em papel

subscrições digitais

5

Comunicação
e Imagem

725

seguidores

Com uma nova identidade visual encomendada ao estúdio de design de comunicação Non-verbal
Club, a Brotéria restruturou as suas formas de comunicar e pontos de contacto com os seus públicos
para melhor servir a missão e identidade da casa.
Procurou-se previligiar uma comunicação clara
e acessível, com tom e voz adequados aos canais,
uniformizando a presença física e digital da Brotéria. Abriram-se novos canais de comunicação – um
novo site, página de Instagram, de YouTube, Linked
In, Soundcloud, Twitter e re-estruturação da página
existente de Facebook; criação de um media kit para
comunicação social, novos e-mails institucionais e
um novo estacionário.
Foram feitas duas grandes campanhas publicitárias ao longo do ano: uma em janeiro, focada na
inauguração da Brotéria; outra em dezembro, focada
na angariação de novos assinantes da revista.

Durante o primeiro confinamento, o horizonte de
públicos da Brotéria foi vastamente alargado com o
lançamento dos projetos Aos Vossos Lugares!,
Coordenadas para um novo normal e Conversas
para combater o desassossego, desafiando a casa
encontrar formas de se manter aberta e relevante
em tempos exigentes.
Entre janeiro e dezembro, a Brotéria teve uma
mudança significativa de públicos em relação ao ano
anterior. Com a casa, o novo projeto e a programação
cultural aliadas a uma nova identidade visual e comunicação mais atualizada e coerente com a missão, a
comunidade da Brotéria cresceu, alargando-se além
da sua geografia, e acolhendo um público eclético e
diversificado.

5.9k

seguidores

Destaques
Comunicação Social

5.4k

seguidores

55k

visitas

Time Out
A nova casa da cultura do Bairro Alto mora num
edifício aristocrático
Expresso
Os jesuítas regressam ao centro de Lisboa
Visão
Fé e cultura urbana às portas do Bairro Alto
Jesuits in Europe
From paper to the street
NiT
Café, biblioteca e galeria: é assim a nova casa da
cultura no Bairro Alto
Público
Tolentino Mendonça, Matilde Campilho e Rui Chafes querem desafiar o silêncio destes dias de pandemia
Agenda Cultural de Lisboa
Aos Vossos Lugares, um projeto da Brotéria
Umbigo Magazine
Cinco sugestões culturais
Domínio Público
Podcast RTP
Porta Aberta
Poscast Rádio Renascença
IES – Social Business School
Poderá a experiência artística tornar-se digital?
Expresso
Espaços & Casas
Hip-hop Radio
Lume Sessions na Brotéria
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Nada Será Como Dante
RTP

6

Equipamento
e infraestruturas

O Palácio dos Condes de Tomar, onde a
Brotéria está instalada foi, ao longo do ano, objeto de um conjunto de intervenções, nos domínios
físico e tecnológico tendo em vista proporcionar
as melhores condições de trabalho e adequar as
diferentes salas com os meios necessários para a
realização de reuniões, conferências e eventos.
Todas as salas, bem como a cafetaria e o
seu espaço exterior, foram equipadas com mobiliário e meios áudio visuais adequados às atividades da Brotéria que permitem a realização de reuniões e conferências para cerca de 90 pessoas.
Em todo o espaço foram instaladas peças de arte
contemporânea, as quais podem ser vistas por
todos os que visitam a casa.
No domínio da infraestrutura tecnológica, o
edifício foi dotado de uma rede wireless que permite, em todo o seu espaço, a ligação à rede Internet, tanto para os colaboradores como para os visitantes ou participantes nos eventos. Foi instalada
uma central telefónica, bem como um servidor de
rede, onde todos os colaboradores acedem local
ou remotamente.
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No processo de reorganização dos serviços, sempre no sentido de uma maior produtividade e controlo, foi desenvolvida uma Base de Dados
multifacetada que abrange diferentes áreas, tais
como reservas de salas e diferentes serviços a
elas associados, (ex: meios áudio visuais, serviço
de cafetaria, etc.), gestão integrada dos assinantes
da Revista Brotéria, anteriormente efetuada por
via de folhas Excel, gestão de reuniões internas e
preparação da componente Biblioteca, gerindo as
requisições e consulta do espólio existente.
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Rua de São Pedro
de Alcântara, 3

hello@broteria.org
www.broteria.org

