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IDENTIDADE

VISÃO

MISSÃO

Somos um centro cultural dos jesuítas portugueses,
intencionalmente situado no meio da cidade. Abrimonos a quem a habita ou simplesmente a cruza, atentos
às suas múltiplas dinâmicas, imaginários e linguagens.
Estamos implicados em pensar, experimentar e cooperar com múltiplos sujeitos, individuais e coletivos,
que dão forma à vida urbana, que interpretam as suas
forças e expressões, que atuam nela para que seja
mais humana.
Compreendemo-nos a partir da herança espiritual, intelectual e artística de formas de vida do cristianismo,
de cuja riqueza retiramos vitalidade, inquietude e imaginação. Daí decorre a atenção curiosa, a hospitalidade
franca, o pensamento incompleto que cultivamos. Aí
se enquadra a nossa interrogação crítica da realidade,
que é sempre particular e plural e que, para que se lhe
faça justiça, reclama múltiplos olhares, competências
diversas, tempo de decantação. Por fidelidade à sabedoria do Evangelho e à tradição viva da Igreja, assumimos o bem e o risco do encontro quotidiano com
a cidade da qual fazemos parte e com a vida urbana
que se torna sempre mais estilo comum de vida.

Cremos que o humano é espiritual. Revemo-nos no carácter poliédrico e polifónico da fé cristã. Declinamos
cultura no plural. Assumimos a exigência do encontro
e do diálogo, o risco da exposição e o seu grau de imprevisibilidade, a paciência dos processos partilhados,
lentos e longos. Cremos que a forma é conteúdo e que,
por isso, a nossa identidade cristã procura dizer-se
mais pela prática do que pelo enunciado, mais pelo
modo de proceder do que pela declaração.
Move-nos a urgência epocal de cultivar a verdade da
nossa humanidade comum, de promover relações justas entre pessoas, comunidades, instituições e povos,
e modos justos de vida. Deixar em herança uma casa
habitável às gerações vindouras impõe-se-nos como
dever ético.

Promover o diálogo entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas.
OBJECTIVOS
Com estas raízes e horizonte, para realizar a nossa
missão, assumimos como objetivos específicos:
• Estabelecer processos e lugares de contacto, de
encontro e de diálogo entre o património e o universo da fé cristã e as culturas urbanas. Criar espaços
e promover projetos de cooperação com agentes
culturais. Desenvolver práticas e linguagens simbólicas, teológicas e estéticas que alarguem a qualidade
espiritual do humano e contribuam nomeadamente
para o enriquecimento das comunidades eclesiais.
• Contribuir para uma transformação social que seja
justa e que gere sentido. Analisar e aprofundar de
maneira pluridisciplinar, e com diversos parceiros,
os aspetos sociais que estejam na base de situações eticamente injustas, procurando e testando
alternativas concretas.
• Explorar e colocar ao serviço da sociedade o vasto
património histórico, cultural, científico e artístico
da Companhia de Jesus, explorando o seu legado
espiritual e procurando entender a sua pertinência
em face das questões levantadas pelo mundo contemporâneo.
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NOTA DO DIRETOR

Pode parecer estranho dizer que a Brotéria tem muitas
razões para estar agradecida pelo que o ano de 2021
proporcionou. Para um centro cultural que abriu portas
no início de 2020, deparar-se pelo segundo ano consecutivo com os efeitos provocados pela pandemia não
pareceria prometer um ano auspicioso. Contudo, o tempo que passou foi benevolente para a Brotéria. Foi um
tempo de consolidação da programação presencial e
online, de crescimento da equipa, de experimentação
na galeria e de melhorias a nível da publicação da nossa
revista — que em 2022 celebra o seu 120º aniversário.
Este não foi um ano de aguentar estoicamente até que
a pandemia passasse. Foi um tempo de crescimento e
de confirmação de que é possível aproximar, criar pontes, gerar diálogo entre a tradição cristã da qual nascemos e as inquietações daqueles que vivem numa cidade
como Lisboa. Acima de tudo, moveu-nos o desejo de não
contribuir para uma atomização da vida social que tem
como efeito a polarização do discurso e a sectarização
das ideias e práticas.
Em 2021, a Brotéria continuou a procurar criar ligações
entre os vários domínios da cultura. Quisemos unir artistas a visitantes da casa e juntar politólogos a sociólogos
e a ativistas sociais; criámos condições para que o nosso
livro antigo fosse conhecido online por leitores modernos;
abrimos as portas de casa a inquietações como a pobreza urbana escondida, os desafios da habitabilidade do
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centro das cidades, ou a importância de cuidar daquilo
que é local.
Recebemos na nossa casa mais de vinte mil visitantes
e organizámos mais de cem eventos, com uma equipa
que ao todo conta com vinte e quatro pessoas. Contudo,
o que nos distingue não são os números. É o desejo de
propor uma programação cultural intencional, que visita
as inquietações do nosso mundo, procurando abrir-lhes
uma porta de esperança realista que mova à ação e à
transformação social.
A atividade de uma casa como a nossa só é possível com
o apoio de um grande conjunto de particulares e de instituições que contribuem para a nossa sustentabilidade
financeira. Agradecemos a todos os que nos apoiaram
ao longo de 2021.
	
— P. Francisco Mota SJ
Diretor-geral da Brotéria

ATIVIDADE
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Desde a abertura de portas do novo centro cultural,
em 2020, a Brotéria conta com quatro principais
áreas de atividade: Biblioteca, Galeria de exposições
temporárias, Programação e Revista.
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BIBLIOTECA

No ano de 2021 a Biblioteca foi alvo de um relevante
investimento, particularmente no que diz respeito
à operação de arrumação e conversão de cotas
dos livros transferidos da antiga casa. Esse investimento estendeu-se ainda à requalificação,
higienização e restauro do fundo de livro antigo,
contando com a colaboração de especialistas em
classificação e restauro.
Ao abrigo de um protocolo com o grupo Jerónimo
Martins, o fundo de livro antigo foi intervencionado
de duas formas. Por um lado, Pedro de Azevedo
– livreiro, leiloeiro e especialista de referência em
livro antigo – procedeu a uma operação de análise,
seleção e avaliação do fundo desse tipo de livro.
Foram avaliados 3077 livros (um do século XV, 277
do século XVI, 719 do século XVII, 2080 do século
XVIII), sendo sinalizadas cerca de cem obras para
restauro. Como complemento a este trabalho de
avaliação, de modo a divulgá-lo e a torná-lo mais
acessível ao público, foi produzida uma série de
cinco episódios, disponibilizados no YouTube e
nos canais digitais da Brotéria, sobre algumas das
obras mais relevantes da coleção.
Por outro lado, contratou-se o atelier Salv’Arte,
especialista em conservação de obras de arte em
papel e livro antigo, para proceder à higienização
da totalidade do fundo de livro antigo (3889 volumes físicos) e do restauro de alguns elementos
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selecionados de entre a coleção. No mês de setembro foram instalados dois gabinetes nos quais
a equipa da Salv’Arte, até ao final de 2023, realizará
o trabalho de higienização e restauro inicial dos
livros. Este processo foi iniciado em novembro.
Para além dos procedimentos de limpeza e estabilização dos volumes, está a ser feito um registo
de patologias e do estado de conservação de cada
volume. Posteriormente este registo será inserido
numa base de dados onde será atribuída uma prioridade de intervenção. Foram alvo de restauro os
primeiros oito volumes e estão já diagnosticados
e orçamentados para restauro mais 36 volumes.
Adicionalmente, começou-se o trabalho de acomodação e recolocação recorrendo a materiais
barreira (acid-free) que separam os livros higienizados dos ainda não higienizados.
O trabalho ordinário continua a ser constituído
principalmente pela catalogação de novos livros,
conversão de cotas, arrumação dos volumes sobredimensionados e também do livro antigo. Em
2021, a Biblioteca contou com as duas experientes
bibliotecárias, às quais entre setembro de 2020 e
julho de 2021 se juntou uma estagiária financiada
em parte pelo Instituto de Emprego e Formação
Profissional.

GALERIA

Em 2021, apesar de todos os condicionamentos
provocados pela pandemia entre os meses de janeiro a abril, a Galeria apresentou ao público uma
residência artística e sete exposições. Todas resultaram do desejo de a Brotéria ser um espaço
que procura fazer a ponte entre a cultura visual
contemporânea e a fé cristã, experimentando a
partir das linguagens das artes visuais aquilo que
é o pulsar próprio de cada tempo. Foi o primeiro
ano no qual a Brotéria produziu catálogos de duas
das suas exposições.
A atividade da Galeria foi possível em parte devido
ao apoio ganho ao abrigo do Programa Garantir
Cultura, do Ministério da Cultura, que apoiou a
Brotéria entre janeiro e julho.
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GALERIA

Carolina Quintela, Eva Oddo, P. João Norton SJ, P. Francisco
Mota SJ e da equipa da Galeria. O design e edição ficou a
cargo da Brotéria. O PVP é 10€.
Lançamento do catálogo
O lançamento do catálogo consistiu numa conversa entre o
P. João Norton SJ, Tomás Maia e Catarina Silva em torno do
tema que reuniu os artistas para esta exposição.

POUSIO EM RESIDÊNCIA
6 JAN — 10 MAR

TRIÂNGULO
22 ABR — 29 MAI

A convite da Brotéria, Mafalda d’Oliveira Martins (MOM),
Martim Mesquita Guimarães, José Sottomayor e Diana Maria
d’Orey – artistas da associação cultural POUSIO – habitaram
a Galeria durante o mês de janeiro em residência artística,
sob tutoria da equipa da Brotéria e de Marta Wengorovius.
Este projeto teve como objetivo trazer visibilidade a jovens
artistas emergentes e despoletar uma descoberta das raízes
do Bairro Alto. O grupo procurou conhecer e visitar a comunidade residente, resultando num conjunto de trabalhos
transdisciplinares que tornam visível a relação estabelecida
no terreno. Por força da circunstância sanitária, a residência
estendeu-se por mais um mês do que o inicialmente previsto.

Uma exposição coletiva que juntou dez artistas e diversas linguagens de investigação artística, entre as quais constaram
joalharia, fotografia, pintura, cerâmica, escultura e instalação.
No início do processo, os artistas receberam dois textos
através dos quais foram desafiados a trabalhar o problema
da ritualidade, do sagrado e do mistério, enquanto condição
para a criação em arte. A exposição ocupou todo o edifício,
transformando durante esse tempo toda a casa numa extensão da galeria.
Curadoria e Coordenação: Brotéria | Organização:
Catarina Silva | Textos: Carolina Quintela e Eva Oddo
Artistas: Carla Castiajo; Catarina Silva; David Correia
Gonçalves; Eduarda Rosa; Francisca Carvalho;
Horácio Frutuoso: Hugo Bernardo; Pedro Sequeira;
Pedro Tropa; Vasco Futscher.
Catálogo
No final desta exposição foi editado um catálogo com uma
tiragem de 200 exemplares, no qual se incluem os textos de
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UMA MÍSTICA DA FRAGILIDADE
9 JUN — 10 JUL
Convidada pela Ci.Clo a participar como curadora na Bienal
de Fotografia do Porto ‘21, a Brotéria convidou quatro artistas a abordarem com o seu trabalho temáticas associadas
à fragilidade, ao medo e à incerteza. A exposição na Galeria
decorreu da exposição online da qual a Brotéria foi curadora.
Curadoria e Coordenação: Brotéria; Matilde Torres Pereira
Direção artística; Ci.Clo – Virgílio Ferreira · Artistas: Alexandre Delmar; Carla Cabanas; Catarina Botelho; Duarte Amaral Netto

O OUTRO COMO EPIFANIA DO BELO
25 JUN — 5 SET
Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
traçou-se um itinerário pelos espaços vitais do Pólo Cultural
de São Roque nos quais a exposição surgiu como resposta
à convocação do tema da hospitalidade enquanto desígnio
para uma cultura do outro. O percurso fez-se em seis pontos
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(Largo Trindade Coelho, Igreja de São Roque, Museu de São
Roque, Arquivo Histórico e Biblioteca da SCML, Convento de
São Pedro de Alcântara e Brotéria), juntando cinco artistas:
Fernanda Fragateiro, Pedro A.H. Paixão, Joana Craveiro, André Guedes e Rui Pimentel; e um projeto artístico chamado
Manicómio.
A intervenção de André Guedes na Brotéria, em Encontro
— Treze junho 2021, traduziu-se na implementação no pátio
de dois grandes elementos alusivos ao contexto fabril, acompanhados duma instalação sonora. Estes foram submetidos
à colagem de um conjunto de posters que versavam sobre
a natureza do encontro entre comunidades heterogéneas.
Posteriormente, os elementos escultórios serviram como
mise-en-scène de um filme de curta duração registado em
película de 16 mm. O trabalho Encontro — Treze junho 2021,
esteve projetado no espaço expositivo da Brotéria.
Para além das exposições, este projeto contou com um programa paralelo de atividades, das quais duas ocorreram na
Brotéria:
Clube de Leitura com o livro
Em tudo havia beleza, de Manuel Vilas
Moderador: Carlos Vaz Marques
Projeção do filme Em Encontro

— Treze junho 2021

GALERIA

ÍRIS
15 JUL — 11 SET

ÕHULOSS
15 SET — 8 OUT

Esta exposição nasceu de um convite lançado pela Brotéria
ao artista Diogo Evangelista, um dos artistas mais afirmados
na problematização da arte e do espaço expositivo como
dispositivos de reflexão. Pretendeu redesenhar o lugar do
indivíduo, do grupo e da correspondência entre todas as
coisas vivas através da apresentação de cinco obras em
formatos distintos e multidimensionais. Com isto, propôs um
pensamento sobre as exigências contemporâneas da vida
humana nas suas várias interfaces com a técnica e o seu
progresso acelerado.

Organizada em parceria com a Associação Portuguesa de
Joalharia Contemporânea — PIN, no âmbito da 1ª Bienal de
Joalharia Contemporânea de Lisboa, esta exposição reuniu
um grupo de seis artistas de joalharia estonianos — Piret
Hirv, Kristiina Laurits, Kadri Mälk, Villu Plink, Tanel Veenre
e Eve Margus-Villems que dão nome à mostra. Apresentou
expressões entusiasmantes e individuais que se distinguem
de forma inovadora face às expectativas comuns em relação
à joalharia.
Curadoria: Õhuloss | Produção: Brotéria | Organização: PIN

Visita Guiada
Foi organizada uma visita guiada orientada
pelo artista e pelo coordenador da Galeria.
Lançamento do catálogo
No final desta exposição foi editado um catálogo com uma
tiragem de 300 exemplares, no qual se incluem os textos
de Diogo Evangelista e da Galeria. O design e edição ficou
a cargo da Brotéria. O PVP é 10€.
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HANS OTTE: THE SOUND OF SOUNDS
23 OUT — 27 NOV

A NOITE BATE EM BRANCO
2 DEZ — 6 JAN 2022

Tratou-se da primeira exposição em Portugal dedicada ao
artista de Bremen Hans Otte (1926-2007) e ao seu mundo
interior como parte integrante do festival Hans Otte: Sound
of Sounds. Para além de duas instalações sonoras arquetípicas, esteve em exposição uma seleção representativa de
partituras e desenhos de Otte, complementados por fotografias biográficas, nomeadamente as da autoria da filha do
compositor, a fotógrafa alemã Silvia Otte.

A noite bate em branco juntou três artistas, conjugando di-

Curadoria: Joana Gama; Ingo Ahmels | Produção: Brotéria;
Rui Manuel Vieira
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ferentes meios disciplinares, entre a fotografia, a escultura e
a instalação. Desenhou-se um trajeto que acentua a exploração dos valores da luz enquanto possibilitadora da visão.
Artistas: Ana Morgadinho; José Sottomayor; José Quintanilha

PROGRAMAÇÃO

Cumprindo o desejo de ser um lugar de encontro
entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas, a Programação organizou 84 eventos
próprios, celebrou parcerias e acolheu atividades
vindas de fora de casa que pareceram relevantes
do ponto de vista cultural. No total, foram mais de
100 eventos realizados, presencialmente e online,
num ano em que a Brotéria, por força das circunstâncias sanitárias, foi forçada a encerrar portas ao
público durante cerca de três meses.
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PROGRAMAÇÃO
— CONVERSAS
Quatro rubricas com uma periodicidade mensal
nas quais são tratados os temas que constituem
inquietações fundamentais da Brotéria. Foram
abordados temas como a desigualdade social, a
questão da habitabilidade das cidades ou a função
dos arquivos.
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PROGRAMAÇÃO
— CONVERSAS
DERIVA URBANA
Conversas que funcionam como veículo privilegiado
para um diálogo com a cidade sobre preocupações
urbanas, para que se possa ir de encontro às culturas
contemporâneas.
DAS ESTATÍSTICAS AO TRABALHO NO
TERRENO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL
Uma conversa entre o investigador Carlos Farinha
Rodrigues, especialista em pobreza e desigualdades,
e Ana Barata, diretora do Centro Social da Musgueira, sobre o cenário da desigualdade em Portugal e
sobre possíveis caminhos para superar a crise social
perspetivada para o pós-Covid.
VALE A PENA REABITAR
O CENTRO DA CIDADE?
Uma conversa entre Sandra Marques Pereira (DINÂMIA’CET-ISCTE-IUL) e Sara Ribeiro (Programa Renda
Acessível da Câmara Municipal de Lisboa) sobre as
possibilidades de reabitar o centro da cidade. Mais
do que descobrir como é que o Programa Renda
Acessível pode transformar a residencialização dos
bairros históricos, importou conhecer as oportunidades e os perigos que este fenómeno pode trazer
à identidade destes territórios.
CRIAR DIÁLOGOS ENTRE
REALIDADES DIFERENTES
Uma conversa entre Luís Alcatrão (Ghost Creative
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Productions) e António Brito Guterres (ISCTE) sobre
a possibilidade de proporcionar diálogos entre pessoas que vêm de realidades diferentes através da
produção de eventos, festivais e exposições.
DIREITO AO LUGAR:
UM OBJETIVO POSSÍVEL?
Uma conversa entre Sandra Fernandes (Fundação
Gonçalo da Silveira) e o geógrafo Álvaro Domingues
(FAUP) a propósito da Carta Aberta pelo Direito ao
Lugar, na qual se discutiu o que constitui o lugar e a
possibilidade da construção de consenso no mundo
plural.
DESCENTRALIZAR ARQUIVOS PARA
DESCENTRALIZAR A HISTÓRIA
Uma conversa entre José Pacheco Pereira (Ephemera) e o P. Francisco Mota SJ (Brotéria) para descobrir como é que a Ephemera tem contribuído para
descentralizar a história e as singularidades de um
arquivo feito de objetos aparentemente comuns, mas
cujo contexto lhes dá significado e pode ajudar na
construção de uma memória coletiva.
CONTOS DE NATAL COM
A ESCOLA DO LARGO
Três sessões nas quais as turmas de Teatro da Encarnação – Escola do Largo encenaram um conto
de Sophia de Mello Breyner Andresen, dando vida
às tradições de Natal da cidade.

PROGRAMAÇÃO
— CONVERSAS
UM ESTADO DA ARTE

GIVE ME A REVOLUTION:

Encontros que juntam artistas, curadores e outros
agentes culturais para conversas à volta de práticas
artísticas e da sua relação com a sociedade.

Give me a Revolution é a obra do artista plástico

±MAISMENOS± ARTE E INTERVENÇÃO SOCIAL
Uma entrevista do P. Manuel Cardoso SJ (Brotéria)
ao artista e ativista Miguel Januário (±MaisMenos±),
sobre o papel da arte na intervenção social e as questões políticas que motivam o trabalho de Januário.

O ATO (POLÍTICO) CRIATIVO

Paulo Mendes que está em exposição permanente
na Brotéria. Neste encontro, Paulo Mendes conversou com Sandra Vieira Jürgens sobre a sua obra e
sobre a (inevitável) contaminação do ato criativo pela
política e vice-versa.
GALERIAS MUNICIPAIS:
LOCAL OU INTERNACIONAL?

Uma conversa entre a curadora Isabel Carlos e o P.
João Sarmento SJ (Brotéria) a partir da obra Casa,
de Helena Almeida, que integra a exposição permanente da Brotéria.

Uma conversa entre o P. João Sarmento SJ (Brotéria)
e Tobi Maier (Galerias Municipais de Lisboa) em que
se discutiu como é que numa cidade em metamorfose como Lisboa estes espaços podem potenciar
o meio artístico local e refletir a cultura contemporânea, através de um programa transdisciplinar e
transcultural.

A PERIFERIA NO FOTOJORNALISMO

GRAFISMO E IDENTIDADE LOCAL

Uma conversa que cruzou dois olhares diferentes sobre a periferia, juntando os fotógrafos Alfredo Cunha
e José Sarmento de Matos partindo dos trabalhos de
cada um neste contexto.

Bárbara Coutinho (MUDE), Rita Múrias (Projeto Letreiro) e Catarina Pombo Nabais (FCUL) juntaram-se para discutir como é que se pode construir uma
identidade local através de elementos gráficos que
ao longo do tempo se tornaram depositários de memórias, emoções e referências estéticas de várias
épocas.

UM DIÁLOGO COM A CASA
DE HELENA ALMEIDA

RITA RA X BROTÉRIA
Uma conversa entre Rita RA — artista em residência
na Brotéria em 2020/2021 – e o P. Francisco Mota SJ
(Brotéria) em que se discutiu o significado do termo
“residência artística” e aquilo que distinguiu a passagem desta artista pela Brotéria.
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PROGRAMAÇÃO
— CONVERSAS
ESPIRITUALIDADE
Conversas que exploram a experiência da espiritualidade na cidade e entram em diálogo com as várias
formas de a viver e procurar.
LUGARES DE SILÊNCIO NA CIDADE
Uma conversa entre a arquiteta Inês Lobo (ISCTE) e
o P. João Norton SJ (Brotéria) em torno do silêncio e
de lugares que o privilegiam no espaço urbano. Um
diálogo baseado num enunciado lançado a um grupo de alunos de arquitetura para pensar na criação
de espaços de silêncio não-confessionais em vários
pontos de Lisboa, sejam eles parques ou edifícios
devolutos.
TRABALHAR JUNTO DOS MARGINALIZADOS
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das igrejas. O caso Biden vs. USCCB”. Por sua vez,
o P. Manuel Cardoso SJ discutiu as “As diferenças
religiosas transformadas em conflitos políticos e
militares. As guerras pela fé”.
OS PADROEIROS DE LISBOA:
S. ANTÓNIO OU S. VICENTE?
Uma conversa entre o Cardeal Patriarca de Lisboa,
Dom Manuel Clemente, e Isabel Capeloa Gil (Universidade Católica Portuguesa) em que se juntaram
duas perspetivas para compreender a devoção que
é dada aos santos padroeiros de Lisboa, mas também pensar o impacto cultural e visual das respetivas
festividades.

LIKE A PRAYER: SOBRE A CONSTRUÇÃO
DE UMA ESPIRITUALIDADE POP

Uma conversa entre o P. Pedro Quintela (Vale de
Ácor) e a Ir. Júlia Bacelar (Congregação das Irmãs
Adoradoras Escravas do Santíssimo Sacramento),
sobre a sua experiência de viver e trabalhar junto de
comunidades marginalizadas e periféricas – nomeadamente toxicodependentes e mulheres vítimas de
tráfico humano.

Numa realidade em que o termo “espiritualidade”
surge cada vez mais divorciado das práticas religiosas institucionais, ligando-se sobretudo a uma procura de equilíbrio, saúde e pacificação pessoais, o
P. Rui Fernandes SJ debateu qual a espiritualidade
subjacente à cultura pop.

E DEUS CRIOU O MUNDO: RÁDIO AO VIVO

PRESÉPIO: MATERIALIDADE
E ESPIRITUALIDADE

Gravação ao vivo de dois episódios do programa de
rádio da Antena 1, E Deus Criou o Mundo, com a
presença de dois convidados da Brotéria. O P. Francisco Mota SJ falou sobre a “Tensão entre pensamento político dos crentes e definições doutrinárias

Uma conversa entre o P. Vasco Pinto de Magalhães SJ
(Brotéria) e Alexandre Nobre Pais (Museu Nacional do
Azulejo) à volta do presépio sobre a sua materialidade
histórica e artística enquanto objeto, mas focando-se
também na vertente espiritual que carrega.

EQUIPA CASA FINANÇAS COMUNICAÇÃO E DESIGN

PROGRAMAÇÃO
— CONVERSAS
REVISTA SAI DO PAPEL
Apresentação de cada novo número da Revista, para
a qual são convidados alguns dos autores dos artigos que marcam cada edição. Durante o período de
confinamento decretado em Portugal por força da
situação pandémica, a apresentação presencial da
Revista foi suprimida durante três meses.
DIVULGAR PATRIMÓNIO
Uma conversa sobre a divulgação de património com
Inês Abreu, José Bruto da Costa e o P. António Júlio
Trigueiros SJ (Brotéria), contando também com a
reprodução de um vídeo sobre a peste narrado por
Bernardo Pinto de Almeida (FBAUP).
A FESTA DA VIDA
João Carlos Callixto projetou imagens e vídeos das
atuações dos artistas referidos no seu texto sobre a
Eurovisão. Numa segunda parte, os editores da Revista apresentaram sugestões para o verão a partir
do Caderno Cultural.
A EUROPA
Nuno Sampaio (IEP-UCP) e Gonçalo Ribeiro Telles
(Creative Minds) juntaram-se para um debate sobre a
Europa e os tempos polarizados que esta atravessa.
Na apresentação do Caderno Cultural, Joana Bértholo fala sobre suspense e sobre a arte da ficção,
inspirada por Patricia Highsmith.
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BITCOIN, BLOCKCHAIN E AS
NOVAS CARTAS PORTUGUESAS
Uma apresentação introdutória ao mundo dos criptoativos com Martinho Lucas Pires (UCP). Num segundo momento, Joana Meirim falou sobre que
virtudes e sentidos se podem encontrar em As novas cartas portuguesas. No final, a atriz Mia Tomé
deu voz a alguns excertos da obra As Três Marias.
O FLAGELO DOS ABUSOS SEXUAIS
NA IGREJA CATÓLICA
Uma conversa entre o P. Luís Marinho da Silva (Corpo
Nacional de Escutas) e João Francisco Gomes, jornalista do Observador e autor do livro Roma temos
um problema, sobre o flagelo dos abusos sexuais na
Igreja Católica a partir do texto de Tomáš Halík e do
recente relatório sobre os abusos em França.
PROSPERIDADE COMUM NA
CHINA E CURADORIA EM BILBAU
Luís Mah (ISEG) discutiu o significado da nova campanha lançada por Xi Jinping a favor da “prosperidade comum” da China. Seguiu-se uma conversa entre
Martim Sousa Tavares (Orquestra Sem Fronteiras) e
o P. João Norton SJ (Brotéria) sobre o poder de uma
curadoria artística mais tangível e humana.

PROGRAMAÇÃO
— CONVERSAS
PODCAST
Em janeiro de 2021, foi criado um podcast para
substituir o lançamento presencial da Revista
que se manteve pós-confinamento. Ao todo,
foram gravados dez episódios nos quais os
editores se juntaram para uma conversa em
torno dos artigos que marcaram cada edição.
Registaram-se em média 272 plays por episódio.
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PROGRAMAÇÃO
— SEMINÁRIO DA HISTÓRIA
DOS JESUÍTAS
Apresentação e discussão de tópicos relacionados
com a história dos jesuítas nas suas várias vertentes.
Para especialistas e não-especialistas. Realizaram-se
nove sessões com a organização do P. António Júlio Trigueiros (Brotéria) e Francisco Malta Romeiras
(FCUL).

FONTES JESUÍTAS SOBRE A CHINA
Ana Cristina Costa Gomes (FLUL)
Arnaldo Espirito Santo (FLUL)

PINTORES JESUÍTAS PORTUGUESES

A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO JAPÃO
TOKUGAWA

Vítor Serrão (FLUL)

Ana Fernandes Pinto (FSCH-UNL)

ACADEMIAE MATHEMATICAE
OROPESANI COLLEGII: JAN WREMAN

GIOVANNI BATTISTA CARBONE E A
ASTRONOMIA NO REINADO DE D. JOÃO V
Luís Tirapicos (FCUL)
OS JESUÍTAS E A CIÊNCIA EM PORTUGAL,
1540–1759
Henrique Leitão (FCUL)

CADA UM É DA COR DO SEU CORAÇÃO

— O P. ANTÓNIO VIEIRA E A ESCRAVATURA
José Eduardo Franco (UA)
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RES SINICAE: UM PROJECTO ONLINE DE
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E A PRIMEIRA AULA PÚBLICA JESUÍTA
DE MATEMÁTICA EM ESPANHA
José Maria Moreno Madrid (FCUL)
PARA UMA PROSOPOGRAFIA
DOS JESUÍTAS
P. António Júlio Trigueiros SJ (Brotéria)
A BIBLIOTECA DO
COLÉGIO DE CAMPOLIDE (1858–1910)
Francisco Malta Romeiras (FCUL)
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PROGRAMAÇÃO
— VI-TE DEBAIXO
DO LIMOEIRO
Oito manhãs de sábado ao longo de 2021, divididas em duas séries. Orientadas pelo P. João
Norton SJ e pelo P. Vasco Pinto de Magalhães
SJ com propostas de oração e reflexão fundadas na espiritualidade inaciana.

DONS ESPIRITUAIS E VIRTUDES PARA
UM MUNDO MAIS HUMANO
Quatro propostas de meditação sobre dons espirituais e sobre as virtudes, para poder acolher de forma convergente a herança sapiencial tanto bíblica
como greco-latina.
SANTO INÁCIO: AUTOBIOGRAFIA
E ESPIRITUALIDADE
Quatro propostas de meditação em que se explorou
a autobiografia de Santo Inácio de Loiola, uma narrativa de vida que revela os traços fundamentais da
sua espiritualidade.
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PROGRAMAÇÃO
— CURSOS DA AULA
DA ESFERA
Nove temas, nove mini-cursos de
três dias cada, sempre apresentados por um jesuíta. Retomou-se a
tradição da vulgarização científica
da Revista, uma vez por mês, com
uma linguagem culta e acessível.
O ENIGMA DO MAL
P. Bruno Nobre SJ

Partindo do pensamento de nomes
maiores da história da filosofia, este
curso incidiu sobre a problemática do
mal, possibilitando o contacto com
distintas abordagens ao tema em três
sessões: o mal como privação de bem
(Platão, Agostinho e Tomás de Aquino);
o mal radical (Immanuel Kant); e o mal
e a tentação da teodiceia (Emmanuel
Lévinas).
DISCERNIMENTO EM TEMPOS
DE PANDEMIA
P. Vasco Pinto de Magalhães SJ
Discernir não é descobrir a única hipótese boa, é decidir, entre coisas boas,
qual é a melhor, a mais construtiva para
si e para os outros. Se é fácil ou difícil,
isso não conta. Um convite a parar, sentar e pensar naquilo que se deseja de
bem nos tempos presentes.
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ARQUITETURA, ESPIRITUALIDADE
E CELEBRAÇÃO CRISTÃ

pessoas e movimentos — leigos e consagrados — até aos dias de hoje.

P. João Norton SJ
Será que as igrejas podem contribuir e
gozar de uma empatia com a transcendência e a espiritualidade da arquitetura? Um curso no qual se questiona a
noção de transcendência e espiritualidade da arquitetura, através de casos
de estudo e escritos de arquitetos.
FILÓSOFOS CRISTÃOS

ESCULPIR O TEMPO: PERENIDADE,
EFÉMERO E INTERMITÊNCIAS
P. João Sarmento SJ
Um curso que apresentou uma viagem
pelo universo da criação artística com
o objetivo de despoletar uma reflexão
teórico-prática, partindo da ideia do
tempo enquanto elemento potenciador da arte.

P. Andreas Lind SJ
Um curso sobre a possibilidade de
compreender o diálogo que alguns autores franceses foram desenvolvendo com a tradição cristã, partindo da
querela, muito viva na França dos anos
trinta do século passado, em torno da
possibilidade de uma filosofia cristã.
ESPIRITUALIDADE INACIANA
— ATUALIDADE E PROVOCAÇÃO
P. Vasco Pinto de Magalhães SJ
Numa realidade urbana e intercultural,
o que é que distingue o modo inaciano
de ser e viver dos restantes? Um curso
para descobrir como é que a descoberta de Santo Inácio se tornou numa
Espiritualidade partilhada por tantas

EQUIPA CASA FINANÇAS COMUNICAÇÃO E DESIGN

HISTÓRIA DA EXPULSÃO, EXÍLIO E
RESTAURAÇÃO DA COMPANHIA
P. António Júlio Trigueiros SJ
Os jesuítas foram suprimidos pelo Papa em 1773. A sobrevivência na Rússia
Branca e na Prússia permitiu que quando quarenta anos mais tarde foi finalmente restaurada, a ordem inaciana
tenha retomado a sua identidade ainda
que adaptada a uma nova conjuntura.
O curso procurou descrever todo esse
processo e as consequências que essa
fratura teve em Portugal e no mundo.
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FUNDAMENTOS DE BIOÉTICA
P. Vasco Pinto de Magalhães SJ
Um curso sobre os fundamentos Bioética, em que se procura descobrir como é que pode ser possível, em cada
momento, circunstância e desafio escolher o que for mais humano.
TEOLOGIA E CULTURA POP
P. Rui Fernandes SJ
A cultura pop é expressão de um modo
de estar no mundo, com expetativas e
angústias próprias. Um curso em que
se olhou para as interrogações sociais
que conduziram à emergência da cultura pop (nas suas ambiguidades), no
século XX; e para assinalar algumas
das questões teológicas que conduziram às reformas do Concílio Vaticano
II, dadas no mesmo período.

PROGRAMAÇÃO
— OUTROS CURSOS
FINANÇAS PARA O BEM-COMUM
Jorge Teixeira (BPI Investimentos)
Paula Guerra (EDP)
Ricardo Zózimo (Nova SBE)
As finanças são uma parte integrante
e inquestionável da vida das pessoas e
das empresas. No entanto estão muitas vezes associadas a escândalos e
ao benefício de poucos em detrimento
dos bens comuns. Trazendo três perspetivas distintas (sociedade, empresa
e investimentos financeiros), este curso de três sessões procurou desvendar como podem as finanças servir o
bem comum e se tal é alcançável no
nosso tempo ou apenas desejável.
MEMÓRIA E PÓS-COLONIALISMO
Resultado de uma parceria do Centro
de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra no âmbito das suas atividades
de extensão e disseminação.
Este curso de seis dias procurou analisar e pensar criticamente a questão
pós-colonial em Portugal, na Europa e
no mundo a partir de vários tópicos que
têm vindo a preencher e a questionar
a nossa atualidade do século XXI e as
suas relações com o social, o político,
o tempo e o espaço.
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PÓS-COLONIALISMOS:
ABORDAGENS TEÓRICAS E
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS
António Sousa Ribeiro
(Universidade de Coimbra)
PÓS-MEMÓRIA E A NOÇÃO
DE CONTEPORÂNEO NA
LITERATURA-MUNDIAL
Paulo de Medeiros
(Universidade de Warwick)
MEMÓRIA E RESPONSABILIDADE:
A PERSPETIVA DA ÉTICA
DA INTENÇÃO
Marta Mendonça
(Universidade Nova de Lisboa)
PADRE ANTÓNIO VIEIRA
E DEPOIS
Pedro Calafate
(Universidade de Lisboa)
OS ETERNOS PRESENTES
DO BRASIL
Roberto Vecchi
(Universidade de Bolonha)
AFROPOLITANISMO E ARTE
António Pinto Ribeiro
(Universidade de Coimbra)
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RACISMOS E TEXTOS BÍBLICOS
P. Francisco Martins SJ
(Universidade Hebraica
de Jerusalém)
MIGRAÇÕES E HOSPITALIDADE
JRS | Serviço Jesuíta aos Refugiados
A EUROPA DAS SEGUNDAS GERAÇÕES
— VISÕES A PARTIR DA EUROPA E DO
SUL GLOBAL
Margarida Calafate Ribeiro
(Universidade de Coimbra)
Maria Paula Meneses
(Universidade de Coimbra)
VISITA GUIADA À IGREJA
E MUSEU DE SÃO ROQUE

CURSO CIÊNCIA E RELIGIÃO
Francisco Malta Romeiras (FCUL)
Centrado na tese de que existe um
conflito histórico entre ciência e religião, este curso de dois dias teve como principal objetivo a apresentação
de alguns episódios selecionados da
história da ciência ocidental, incluindo
o ensino e a prática das ciências na
Idade Média, o caso Galileu e o debate
em torno do evolucionismo.

PROGRAMAÇÃO
— CONFERÊNCIAS
CICLO DE CONFERÊNCIAS
COM A FILÓSOFA AGNES CALLARD

Um ciclo de conferências com a filósofa americana Agnes Callard (Universidade de Chicago),
uma das vozes mais influentes da sua geração e
alguém que consegue fazer o que muitas vezes
é difícil: juntar o rigor filosófico às questões práticas da vida, numa linguagem acessível e cativante. Organizado pela Brotéria em parceria com
o Centro Nacional de Cultura, a Universidade
Católica Portuguesa, a Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa e a Fundação LusoAmericana para o Desenvolvimento.
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THE FEAR OF DEATH AND WHETHER
PHILOSOPHY HELPS YOU WITH IT
Na Brotéria
INTRODUCING A NEW HUMAN RIGHT
Na Universidade Católica Portuguesa.
CAN YOU THINK ALONE?
Na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa.

PROGRAMAÇÃO
VINDA DE FORA
DEBATES
HÁ FUTURO PARA
O BAIRRO ALTO?
Um debate co-organizado com a AMBA
(Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia) no ano em que se
assinalam 507 anos desde a fundação
do Bairro Alto.
Intervenientes: Carla Madeira (Junta de
Freguesia da Misericórdia), Luís Paisana (AMBA), Hilário Castro (Associação
de Comerciantes do Bairro Alto).
AS AUTÁRQUICAS: VEREAÇÃO
DA CULTURA E DA CIÊNCIA
A três semanas das eleições autárquicas, recebemos os candidatos à Vereação da Cultura e Ciência da Câmara
Municipal de Lisboa para conhecer as
suas propostas para o setor.
Intervenientes: Rui Tavares (PS-Livre),
Diogo Moura (PSD-CDS-PPM/MPT-A),
Tiago Cação (BE), Jorge Alves (CDU),
Manuela Gonzaga (PAN), Pedro Cassiano
Neves (Chega), Bruno Horta Soares (IL)
CANDIDATOS E
PROGRAMAS ELEITORAIS
PARA A MISERICÓRDIA
Convidados pela AMBA (Associação

CARTA A FILÉMON
Adrien Candiard
Edições AO

A INSTALAÇÃO DO MEDO
Rui Zink
Porto Editora

ROMA TEMOS UM PROBLEMA
João Francisco Gomes
Tinta da China

VISITAS GUIADAS

de Moradores da Freguesia da Misericórdia), os candidatos à Junta de
Freguesia da Misericórdia tiveram
a oportunidade de apresentar os
seus programas eleitorais assim como respetivo impacto social, económico e cultural. | Intervenientes
Carla Madeira (PS), André Soares (BE),
Pedro Leitão (IL), Marco Marsili (PAN),
Luísa Rodrigues (CDU), Carlos Medeiros (Chega), Duarte Nuno Vasconcellos
(coligação Novos Tempos Lisboa)

SER MODERNO…
EM PORTUGAL
Ernesto de Sousa
Edições do Saguão

LIVING NATURE
Paula Guimarães
This Side Up

VIDA COM LIVROS
Pedro de Azevedo
Edição de autor

O ARQUIVO HISTÓRICO CUF
— ALFREDO DA SILVA:
LANÇAMENTO E DEBATE

FERRO EM BRASA
Filipe Homem Fonseca
e Miguel Martins
Antígona

AS QUATRO INVISUALIDADES
Carlos Vidal
Edições do Saguão

Debate Arquivos Privados e Memória,
com a presença de um painel composto por Manuel Braga da Cruz (Associação Portuguesa dos Arquivos
Históricos Privados), Álvaro Ferreira da
Silva (CUF), Pedro Penteado (DGLAB)
e P. Francisco Mota SJ (Brotéria).

LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO DO
NOVO ÁLBUM DE PRÍNCIPE:
LUGARES DE MEMÓRIA
Uma iniciativa da Brotéria em
parceria com a Escola do Largo.
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SALÃO LISBOA
Nuno Félix da Costa
Companhia das Ilhas

A LIÇÃO DO SONÂMBULO
Frederico Pedreira
Companhia das Ilhas
Em parceria com o Prémio Europeu
de Leitura.
DESENHAR DO ESCURO
António Jorge Gonçalves
Edição de autor
A ARTE DE VIVER EM DEUS
Fr. Timothy Radcliffe
Edições Paulinas
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O ALTAR: QUE LUGAR?
QUE PRESENÇA?
P. Carlos Pinto
Secretariado Nacional de Liturgia
VISTO DE COIMBRA, O COLÉGIO
DE JESUS ENTRE PORTUGAL
E O MUNDO
Carlota Simões, Margarida Miranda,
Pedro Casaleiro
Imprensa da Universidade
de Coimbra
Em parceria com a Brotéria.

Ao longo de 2021, realizaram-se visitas
guiadas à Brotéria em parceria com
três entidades.
CENTRO NACIONAL
DE CULTURA
No âmbito da semana Cultura No Chiado — uma iniciativa do CNC em que se
organizam uma série de visitas a locais
emblemáticos do Chiado.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE LISBOA
No âmbito do ciclo de visitas Património ao domingo, a SCML organiza uma
visita guiada à Brotéria no terceiro domingo de cada mês. Este ano foram
realizadas seis.
LISBON ART WEEKEND
Como parte da terceira edição do Lisbon Art Weekend foi organizada uma
visita à Brotéria e à exposição patente
na Galeria durante o fim‑de‑semana
em que decorreu este evento.

PROGRAMAÇÃO
VINDA DE FORA
CONFERÊNCIAS
E COLÓQUIOS
POUSIO EM RESIDÊNCIA
NA BROTÉRIA
Aproveitando a residência artística
da Pousio na Brotéria, a associação desafiou várias pessoas – numa série de
conferências entre janeiro e março – a
discutir o papel da arte na sociedade,
passando pelo tema da relação entre
a arte e a saúde, dos direitos humanos,
da educação e da economia. Devido ao
confinamento obrigatório, estas conferências decorreram online. O ciclo
contou com mais de 20 intervenientes,
entre os quais artistas e outros agentes
culturais com afiliações a instituições
como ARCO, Centro Cultural de Belém,
Fundação Calouste Gulbenkian, Ministério da Cultura ou Culturgest.
A ARTE LAVRA — A ARTE ENQUANTO
ESTÍMULO DA AMIZADE SOCIAL
Intervenientes: Manuel Costa Cabral,
Francisca Gigante, Cristina Filipe, Mafalda
d’Oliveira Martins, P. João Sarmento SJ
A ARTE LAVRA — A ARTE ENQUANTO
DIREITO HUMANO. EM QUE MEDIDA
É QUE A ARTE PODE EFETIVAR OS
DIREITOS HUMANOS?
Intervenientes: Dussu Djabula, Patrícia
Assis, João Motta Guedes
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A ARTE LAVRA – SERÁ QUE A ARTE
SERVE PARA COMUNICAR?
Intervenientes: Leonor Nazaré, Miguel
Lobo Antunes, P. João Sarmento SJ,
Martim Mesquita Guimarães
A ARTE LAVRA — QUAL O PAPEL DA
ARTE NA SAÚDE MENTAL?
Intervenientes: Teresa Esteves da
Fonseca, Ana Cardoso de Oliveira,
Sandro Resende, P. João Norton SJ
A ARTE LAVRA — A ECONOMIA
Intervenientes: Miguel Cabral Moncada,
Ana Cristina Cachola, Fábio Colaço,
Mafalda d’Oliveira Martins
A ARTE LAVRA — A EDUCAÇÃO
Intervenientes: Sara Barriga Brighenti,
Maria de Assis, Maria Duarte,
Joana Varella Cid

COLÓQUIO CORPO,
MEDO, PROTEÇÃO
No âmbito da 1ª Bienal de Joalharia
Contemporânea de Lisboa, a Brotéria
acolheu este colóquio de três dias organizado pela Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea – PIN.
Visou analisar e pensar criticamente
questões sobre o corpo, o medo e a
proteção, temas centrais da Bienal, a
partir de várias perspetivas na área da
história da arte, do design, da estética
e da filosofia no contexto da situação
pandémica que atravessamos.
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CORPO
Intervenientes: Liesbeth den Besten,
Ana Paula Campos, Bárbara Coutinho
MEDO
Intervenientes: Kadri Mälk,
Alena Alexandrova, P. João Norton SJ,
Rosa Maria Mota
PROTEÇÃO
Intervenientes: Kirstin Kennedy, Denis
Bruna, Teresa Morna, João Neto, Gonçalo
Vasconcelos e Sousa

A INDULGÊNCIA PLENÁRIA
E O ANO INACIANO
Conferência organizada em parceria
com o Ponto SJ por ocasião do Ano
Inaciano, com a participação de um
teólogo e de um historiador. Intervenientes: P. José Frazão Correia SJ (Brotéria) e P. António Júlio Trigueiros SJ
(Brotéria).

UMA MÍSTICA DA FRAGILIDADE:

CICLO DE CONVERSAS

Três conversas integradas na exposição Uma Mística da Fragilidade, organizada em parceria com a Ci.Clo por
ocasião da Bienal Internacional de Fotografia do Porto ‘21.
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OUTROS PROJETOS
A JANELA
Organizada em parceria com o projeto
A prateleira de baixo no âmbito do festival 5L EDUCAÇÃO para os anos letivos
2020-2022, um projeto de Educação
para a Cidadania no 1º Ciclo, com curadoria de Sara Amado e participação
de Catarina Requeijo, Maria Remédio
e Miguel Fragata. A exposição, apresentada na Livraria Snob e na Brotéria, reuniu uma biblioteca de 25 álbuns
ilustrados e de 25 atividades, proposta
pela equipa do projeto para trabalhar,
em meio escolar, a educação para a cidadania nas suas múltiplas dimensões.
BIENAL DE FOTOGRAFIA
DO PORTO ONLINE
Curadoria de Matilde Torres Pereira e
da Brotéria de uma exposição construída especificamente para ambiente
web.
& CO
Apresentação do &Co — um novo hub
criativo que pretende trazer visibilidade e lançar artistas emergentes. Contou com dois ceramistas, três artistas
plásticos, três fotógrafos e três DJs.

REVISTA

Ao longo de 2021, a revista Brotéria publicou dez
números, dois dos quais duplos (maio-junho e
agosto-setembro). Imprimiu-se um total de 12.000
exemplares.
Publicaram-se 196 artigos de 121 autores diferentes, 18 dos quais jesuítas. 40 mulheres escreveram
para a revista em 2021, o que representa um aumento face ao número de autoras que escreveram
ao longo de 2020 (36). Cada edição contou com
15-17 autores diferentes.
No final do ano, o número total de assinantes pagantes era de cerca de 760, número ao qual é preciso acrescentar as permutas e os envios para toda
a rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
perfazendo um total de 1111 envios mensais. Os
assinantes da Revista passaram a ter uma Área
Pessoal no novo site da Brotéria, através da qual
é possível descarregar a versão digital da revista
e gerir assinaturas.
Com a reconfiguração da equipa de design da
Brotéria, os processos de paginação e design foram relocalizados para dentro da Brotéria. Dessa
forma, cessou a relação de trabalho mensal que
havia entre a equipa da revista e o estúdio Non
Verbal Club. A impressão, acabamentos e envios
da revista deixaram também de ser feitos pela
Minhografe, transitando para a gráfica AGIR.
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Para preparar a celebração do 120º aniversário da
Revista, que terá lugar em setembro de 2022, lançou-se uma campanha de captação de assinantes
e de divulgação da Revista. Com esta campanha
já iniciada, procurar-se-á ao longo do ano de 2022
angariar pelo menos 80 novos assinantes.
Em dezembro de 2021, foi nomeado o P. José
Frazão Correia SJ como diretor da Revista, sucedendo ao P. António Júlio Trigueiros SJ que deixou
o cargo ao fim de cinco anos.

REVISTA

1 111
ENVIOS
MENSAIS

727 ASSINANTES PAGANTES
51

AUTOR(A) ESPORÁDICO

19

AUTOR(A) HABITUAL

17

BENFEITORES DA BROTÉRIA

81

BIBLIOTECAS

164 NOVOS
ASSINANTES

120 MNE
96

OUTROS
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130 EM PAPEL
35

EM DIGITAL

ORGANIZAÇÃO
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EQUIPA

Apesar do contexto social e económico, em
2021 a equipa da Brotéria cresceu. Foi contratada uma programadora cultural, uma designer
e uma editora do Caderno Cultural da Revista
(após término do seu estágio profissional). Estas
três colaboradoras juntaram-se aos outros três
recursos humanos já ao serviço da Associação,
assim como aos sete voluntários (seis dos quais
jesuítas), aos dois colaboradores em part-time,
aos colaboradores alocados pelas empresas de
segurança, de limpeza e das concessões sob
exploração na Brotéria. No total, colaboravam
24 pessoas com a Brotéria no final de 2021.
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EQUIPA

IDADES

9

20—34

13

HOMENS

5

35—50

11

MULHERES

8

51—64

2

64+
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CASA

Mesmo contando com os três meses de encerramento de portas ao público e com a menor quantidade de pessoas em circulação nas ruas durante
uma parte do ano, a Brotéria recebeu um total de
cerca de 20.000 visitantes em 2021. Nos últimos
meses do ano, a média mensal foi de aproximadamente 3.200 visitantes por mês.
Entre o público registado na Brotéria, além dos
participantes em atividades programadas, conta-se também um elevado número de turistas e um
grupo crescente de estudantes e trabalhadores
independentes que usam gratuitamente os espaços da Brotéria numa base diária. Esta é uma forma
da Brotéria ser uma casa aberta e disponível para
aqueles a visitam.
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Durante este ano, a Brotéria melhorou a qualidade dos espaços de trabalho de uma parte da sua
equipa. Para isso, contou com o apoio do gabinete de arquitetura Paralelo Zero para desenhar
e supervisionar a instalação do novo mobiliário.
Adicionalmente, instalaram-se dois novos gabinetes para a higienização e restauro do fundo de livro
antigo da Biblioteca. Esta obra resulta do apoio da
Jerónimo Martins à Brotéria, que permite ter nas
instalações do centro cultural o atelier Salv’Arte.
Para fazer face à crescente procura no café, foi
necessário reforçar o mobiliário de exterior de
modo a permitir acomodar mais 25% da capacidade inicialmente instalada.
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FINANÇAS

Em tempos de grandes limitações financeiras,
o tempo despendido a preparar candidaturas
a projetos de financiamento revelou-se uma
componente importante. No ano que passou,
os apoios ganhos junto da Câmara Municipal
de Lisboa e do Ministério da Cultura foram especialmente relevantes para a prossecução
da missão da Brotéria e permitiram alcançar
alguma estabilidade para fazer face à perda de
receitas provocada pelo Covid.
A atividade da Brotéria depende em parte significativa do apoio de pessoas e instituições
que reconhecem valor neste projeto cultural.

Em 2021, a Brotéria contou, entre outros, com
o apoio de:
Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa
Jerónimo Martins
(patrocinador principal da biblioteca)
Porticus
Ministério da Cultura
Câmara Municipal de Lisboa
Província Portuguesa
da Companhia de Jesus
Grupo Your
Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento
Casa Santos Lima
Os resultados do ano podem ser encontrados no
Relatório e Contas publicado pela Associação.
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COMUNICAÇÃO
E DESIGN
Clarificar a missão e a identidade do projeto,
facilitando a apropriação e alargando os públicos da Brotéria foi o foco do trabalho feito em
2021 nas áreas de comunicação e de design na
Brotéria. Neste sentido, a contratação de uma
designer interna abriu novas oportunidades de
concretizar esta intenção.
Partindo das características investigativas e mutáveis do design, do ritmo próprio da
Brotéria e as exigências de um mundo pandémico, a Comunicação e Design procurou caminhos novos de encontro.
Ajudando as vertentes de atividade a pensar
novas formas de se encontrarem com os seus
públicos, a Comunicação e Design repensou
formatos (de eventos, podcasts, exposições
e catálogos), revelou elementos da casa que
poderiam parecer escondidos (trabalhando
com uma residência artística durante o confinamento e criando formas de dar a conhecer
alguns dos tesouros da biblioteca da Brotéria) e
contou com um olhar novo a história desta casa
(começando a preparar a celebração dos 120
anos da revista Brotéria através do lançamento
de uma grande campanha publicitária).
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COMUNICAÇÃO
E DESIGN
— CATÁLOGOS DE
EXPOSIÇÕES
Foram desenhados e produzidos, pela primeira
vez, catálogos de duas exposições: Triângulo,
com obras de dez artistas; e Íris, com obras
de Diogo Evangelista. Com isto, catapultou-se
a Galeria para fora de portas e procurou-se
reposicioná-la para chegar a novos lugares
e pessoas. Os catálogos têm sido oferecidos
a parceiros e agentes culturais que visitam a
Brotéria, assim como vendidos presencialmente e através do site.
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COMUNICAÇÃO
E DESIGN
— UMA COMUNIDADE
ENVOLVIDA
Em 2021, a Comunicação e Design continuou
o trabalho de desenvolvimento de uma comunidade digital alargada e comprometida com
o projeto. Através de uma estratégia de comunicação omni-canal, a abordagem dos conteúdos da Brotéria foi adaptada para redes sociais
(Instagram, Facebook e LinkedIn), newsletter
bi-mensal, site e canal de YouTube.
Os resultados mostraram-se muito expressivos, com uma taxa de crescimento anual de
76% para o Instagram, 48% para o YouTube
e 26% para o Facebook. Além das redes sociais, a newsletter da Brotéria aumentou a sua
comunidade em 24% e o site recebeu 48.000
visitas únicas anuais.
Continuou também a divulgação do que acontece na Brotéria, produzindo uma brochura
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mensal (e, no final do ano, trimestral), utilizando
a revista como canal de divulgação adaptada à
sua rede de leitores e comunicando no espaço
da casa através dos ecrãs e de brochuras.
Além da atividade regular, procuraram-se novas formas de reativar uma comunidade em
torno da biblioteca da Brotéria, lançando uma
mini-série sobre o Fundo do Livro Antigo, que
conta com a participação de Pedro de Azevedo.
Os vídeos foram vistos por mais de 2500 pessoas.

COMUNICAÇÃO
E DESIGN
— ARQUIVO DE
CONTEÚDOS
Para alargar o alcance geográfico da Brotéria,
foi construído um site com uma arquitetura
complexa e com dois focos principais: divulgar
a missão e a atividade da Brotéria e deixar um
legado digital de conteúdo.
O projeto contou com a colaboração do estúdio
de design Non-verbal Club no desenvolvimento do desenho responsivo e com a Eltinfor na
programação do site. Foram criados espaços
para alojar e divulgar a programação, para o
catálogo da biblioteca da Brotéria (tornando
possível a consulta de livros), para a loja da
revista (facilitando pela primeira vez compras
online da subscrição e de números avulso em
formato papel ou digital). Foi também criada
uma área pessoal para leitores da revista.
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COMUNICAÇÃO
E DESIGN
— PROJETOS
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CAMPANHA DE 120 ANOS

Em janeiro de 2021, o governo decretou um
segundo confinamento para o país como resposta a um novo surto de Covid-19. Enquanto
as portas da Brotéria eram fechadas mais uma
vez, a Comunicação e Design procurou novas formas de cruzamento e diálogo entre a
Brotéria e a cidade.
Para isso, foi criado em equipa com as várias
áreas de atividade da casa, uma campanha que
passou pelas paredes dos bairros de Lisboa
acreditando no poder que a imaginação tem
para construir e transformar. Através de oito
cartazes diferentes, a Brotéria partilhou poesia, fotografia, pintura e excertos de conversas.
Colando cartazes maioritariamente brancos,
foram abertas janelas de respiro nas paredes
saturadas e visualmente entrópicas da cidade.

Em 2022, a Brotéria celebra 120 anos da sua
fundação. Para abrir um ano de celebração da
fundação da Brotéria, foi lançada uma campanha no início de dezembro de 2021, aproveitando o Natal como catapulta para o novo ano. A
campanha só estará concluída em 2022, com
o fecho da celebração dos 120 anos.
A Comunicação e Design mergulhou no arquivo da revista para resgatar os fósseis da sua
história. A partir das imagens encontradas e
selecionadas, foram criados os suportes visuais
da campanha — os subscritores da revista receberam a sua revista de dezembro dentro de
uma edição especial de envelopes, que continham um vale-presente da subscrição para
oferecer de presente de Natal. No espaço da
casa, foi criado um papel de embrulho especial
para todas as Brotérias compradas avulso. A
campanha foi lançada em todos os canais de
comunicação da Brotéria e comunicada numa
rede alargada de parceiros.
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