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Que Força É Essa

O ARQUIVO EPHEMERA
de há muito que se interessa pelo carácter físico das coisas, pelos objetos, 
num mundo que crescentemente se deslumbra com o virtual e digital. Os 
objetos são da dimensão do humano, dos nossos sentidos, transportam 
uma verdade especial, a da sua materialidade. Sartre, quando quis explicar 
o que era o existencialismo, usou o exemplo de uma garrafa. Lenine, 
quando quis gozar com a obra do bispo Berkeley, sugeriu-lhe atravessar 
uma rua sem olhar para os carros. Por aí adiante.

A coleção de cartazes artesanais do arquivo ephemera  é única no 
país e bastante rara fora dele. Neste momento tem mais de 300 cartazes 
recolhidos em manifestações por todo o país e algumas fora de Portugal. 
São quase todos de cartão, o cartão das caixas, cortado ou rasgado, 
escrito com marcador ou tinta, com várias cores ou monocolor, alguns 
com desenhos ou colagens. O cartão é colado numa vara, ou num pedaço 
de estore. Alguns têm duas faces, para valerem por dois. Vistos no seu 
conjunto, mostram a multiplicidade dos protestos e das vozes que repre-
sentam. No trabalho do ephemera  ganham uma segunda vida que não 
os “amansa”, nem os torna objetos de um mostruário morto, mas prolonga 
a sua ação. •

José Pacheco Pereira 
Presidente da / President of  
associação cultural ephemera

The ephemera archive has 
long been interested in the phys-
ical nature of things and objects, 
in a world increasingly dazzled 
by the virtual and digital realms. 
Objects belong to the human 
condition, to our senses, they 
carry with them a special truth – 
their own materiality. When Sartre 
wanted to explain existentialism, 
he used a bottle as an example. 
When Lenin wanted to make 
fun of Bishop Berkley’s work, he 
suggested he should cross the road 
without minding the cars. And so 
on and so forth.

The collection of handmade signs 
in the ephemera archive is 
unique in the country and quite 
rare outside it. At the moment, it 
includes over 300 signs collected 

at demonstrations all over 
the country and some outside 
Portugal. They are nearly all 
made from pieces of cardboard 
boxes, either cut or torn, written 
in permanent marker or paint, in 
several colours or in monochrome, 
some including drawings or 
collages. The cardboard is glued to 
a pole or a piece of office window 
blind. Some are double-sided, so 
that they act as two. Considered as 
a whole, they show the diversity of 
protests and the voices they repre-
sent. Through Ephemera’s work, 
they acquire a second life that 
does not “tame” them, nor does it 
turn them into elements in a dead 
showcase, but rather extends their 
action. •

Que Força É Essa dá a ver o espólio de cartazes artesanais do arquivo 
ephemera  de José Pacheco Pereira. Recolhidos ao longo dos últimos 
anos, estes cartazes são únicos e foram feitos e utilizados em ações pací-
ficas de protesto e participação democrática em Portugal. A sua inclusão 
na reflexão abrangente sobre design proposta pela Porto Design Biennale 
é motivada não apenas pela qualidade material que revelam como pelas 
circunstâncias de produção e uso que lhes dão significado. Também neles 
se lê a dimensão política da tensão pós-milénio, as inquietações, interro-
gações e intensidades que a caracterizam.

Das grandes manifestações antiausteridade de 2012 e 2013, que geraram 
poderosas imagens de mobilização, até à atualidade, Que Força É 
Essa relaciona artefactos gráficos exibidos em manifestações com docu-
mentos audiovisuais que testemunham a sua dimensão performativa.

O protesto, direito consagrado em democracia, é um exercício de liber-
dade e imaginação. É uma forma de reclamar visibilidade, de inscrever no 
espaço público intensidade e urgência, um desejo de transformação. Nem 
sempre essa liberdade foi possível aqui, onde nos encontramos. Em muitos 
lugares, este direito é negado e punido com repressão e violência.

É também essa liberdade que queremos celebrar ao mostrar os cartazes 
do arquivo ephemera . Eles permitem a identificação de muito do 
que hoje move e une: a precariedade laboral e as desigualdades socioe-
conómicas, o feminismo e a emergência climática, causas muitas vezes 
misturadas, revelando a intersecionalidade dos discursos. No seu conjunto, 
são mais representativos das lutas por direitos e liberdades fundamentais 
do que de interesses corporativos. Modos de fazer artesanais, domésticos, 
tantas vezes improvisados a caminho ou à chegada às manifestações, 
dão origem a objetos por vezes surpreendentes na maneira como revelam 
a vontade e as circunstâncias de quem os fez. Predomina a mensagem 
escrita sobre o desenho, maioritariamente em mensagens curtas, palavras 
de ordem, slogans irónicos, tensos, reflexivos, imperativos ou interroga-
tivos. Há mensagens comoventes na sua quase timidez. Há erros ortográ-
ficos assumidos ou nem sequer notados e usa-se calão sem pudor. Muitos 
destes objetos são feitos literalmente no chão, sobre os passeios, outros 
em oficinas expressamente convocadas para o efeito, começando nesse 
momento a dimensão performativa que depois se estende à rua. Os corpos 
pintados, a coreografia das marchas, os cânticos de ordem, quando não 
a festa, os instrumentos, palmas e danças, reiteram a natureza teatral 
destes encontros, neste sentido a sua dimensão cultural. Eles são também 
forma de dar sentido ao mundo, uma sua dramaturgia. Mais preocupados 
com o que há a dizer do que com algum tipo de julgamento formal ou 
sofisticação visual, a sua expressão é determinada pela natureza DIY dos 
processos, em que o projeto se limita ao esboço necessário para garantir 
que a mensagem cabe no suporte.

No momento da deposição, do resgate, do arquivo e da exposição, é 
ainda ressonante o argumento com que Susan Sontag¹ concluiu um texto 
escrito em 1970 para integrar uma publicação sobre cartazes da revolução 
cubana. Há uma corrupção subtil, inevitável, nos processos de descon-
textualização, nestas outras formas de existir do cartaz de protesto. É 
certo que mesmo os mais isentos exercícios de curadoria, interpretação 
e exposição podem acrescentar dimensões ficcionais aos objetos que 
isolam. Em si mesma, a patrimonialização, como qualquer narrativa ulterior, 
recoloca os objetos no tempo, consagra novos estatutos, fragmenta, 
reconfigura. Assinala uma perda, que substitui por uma experiência de 
outro tipo. Valerá a pena, como sugere Haiven,² pensar nela como estímulo 
da imaginação radical. •

Helena Sofia Silva 
Curadora de / Curator of Que Força É Essa — Protesto e Participação 
Democrática em Portugal

Que Força É Essa showcases a 
collection of handmade posters 
and signs belonging to the José 
Pacheco Pereira’s ephemera 
archive. Gathered throughout 
the last few years, these signs are 
unique. They featured in pacific 
actions of protest and demo-
cratic engagement in Portugal. 
Their inclusion on the broader 
reflection on design proposed by 
Porto Design Biennale stems not 
only from the material quality 
displayed but also from the condi-
tions of production and use that 
provide them with meaning. They 
convey the political dimension 
of the post millennium tensions, 
the restlessness, questions and 
intensities that define it.

From the large-scale anti-aus-
terity demonstrations of 2012 and 
2013 which gave rise to powerful 
images of political mobilization, 
to the present day, this exhibition 
links graphic artefacts displayed 
in protest and resistance demon-
strations with audio-visual docu-
ments that bear witness to their 
performative dimension.

Protesting is an established right 
in democracy and an exercise of 
freedom and imagination. It is 
a way to claim visibility and to 
incorporate intensity, urgency and 
a desire of transformation into 
the public sphere. Freedom was 
not always possible here, where 
we find ourselves. In many other 
places, said right is punished with 
repression and violence. 

We aim to celebrate said freedom 
by presenting the signs of the 
ephemera archive, since they 
pinpoint what makes us move 
forward and unite: job insecurity 
and socioeconomic inequalities, 
feminism and climate changes – a 
blend of causes that demonstrates 
the intersectionality of discourses. 
The signs represent the fight for 
fundamental rights and free-
doms, rather than the corporate 
interests. Hand-made and homely 
methods that are many times 
improvised on the way to/during 
demonstrations, thus leading to 
surprising objects that represent 
the will and circumstances of 
those who created them. The 
use of written messages – short 
sentences, catch phrases, ironic, 
tense, thoughtful, pressing or 
questioning slogans – is predomi-
nant when compared to drawings. 

There are touching and shy 
messages. Many include avowed 
or overlooked typos and curse 
words. The majority was made 
on sidewalks, while others were 
created in workshops specifically 
established for that purpose, 
thus initiating a performance 
dimension that progresses to the 
streets. The body painting, the 
choreographies, the protest songs 
(and occasionally, the celebra-
tion), the instruments, the claps 
and the dances emphasise the 
festive nature of these gather-
ings, as well as their cultural 
dimension. They’re also a way to 
give the world a meaning and a 
dramaturgy. The signs focus on 
the importance of the message, 
rather than on any type of formal 
judgment or visual sophistication. 
Their expression is determined by 
the DIY nature of the processes: 
the project is delimited by the 
draft required to ensure that the 
message fits the medium.

The argument used by Susan 
Sontag¹ to close a text written 
in 1970 (as part of a publication 
about the signs of the Cuban revo-
lution) still resonates throughout 
the deposition, recovery, archiving 
and exhibition. There’s a subtle 
and inevitable corruption in the 
decontextualization processes and 
the protest sign’s ways of existing. 
Admittedly, even the more exempt 
exercises of curatorship, inter-
pretation and exhibition can add 
fictional dimensions to the objects 
they isolate. Just like any other 
ulterior narrative, patrimonialisa-
tion restores objects in time and 
establishes new statuses, while 
fragmenting and reconfiguring 
them. It points out a loss and 
replaces it by an experience of 
other sort. One should think about 
it, as Haiven² puts it, as a stimulus 
to radical imagination. •

1 Sontag, S. (1970). “Posters: 
advertisement, art, artifact, 
commodity”, in Bierut M. (ed.) 
(1999). Looking Closer 3, New 
York: Allworth Press, pp. 196-218.

2 Haiven, M. (2011). “Are our chil-
dren old enough to learn about 
May’68?”, Cultural Critique, 
78. Minnesota: University of 
Minnesota.

José Bártolo 
→ é curador, professor e crítico de 
design baseado no Porto. Trabalha como 
curador independente desde 1998, sendo 
atualmente curador sénior da Casa 
do Design de Matosinhos. É professor 
coordenador com agregação da ESAD – 
Escola Superior de Artes e Design e diretor 
científico da esad—idea, Investigação em 
Design e Arte. Foi comissário do Pavilhão 
de Portugal na XXI Trienal de Milão (2015) 
e curador de inúmeras exposições, 
entre as quais Portugal Imaginário — 
Turismo, Propaganda e Poder (Casa 
do Design, Matosinhos, 2018); Desejo, 
Tensão, Transição — Percursos do Design 
Português (Casa do Design, Matosinhos, 
2015) ou Duets (Beijing World Art Museum, 
China, 2014). Integrou o júri de diversos 
prémios de design, para além de ser 
responsável, na área do design gráfico, 
pela seleção de publicações do Programa 
Nacional de Leitura 2018. Colabora, como 
perito em design, com a A3ES e a FCT. É 
editor da revista PLI Arte & Design e autor 
de diversos artigos e livros na área da teoria 
crítica e da história do design. •
→ is a curator, professor and design critic 
based in Porto. He has worked as an 
independent curator since 1998 and is 
currently a senior curator at the Casa do 
Design in Matosinhos. Bártolo is currently 
professor at ESAD – College of Art and 
Design, and scientific director of esad—
idea, Research in Design and Art. He was 
commissioner of the Portuguese Pavilion in 
the XXI Triennial of Milan (2015) and curator 
of many exhibitions, including: Imaginary 
Portugal – Tourism, Propaganda and 
Power (Casa do Design, Matosinhos, 
2018); Desire, Tension, Transition — 
Portuguese Design Courses (Casa do Design, 
Matosinhos, 2015); or Duets (Beijing World 
Art Museum, China, 2014). He was a member 
of the jury for several design awards, as 
well as being responsible for the selection 
of publications in the National Reading 
Programme 2018. As an expert in the field 
of design, he collaborates with A3ES and 
FCT. He is the editor of PLI Art & Design 
magazine and author of several articles and 
books in the area of critical theory and the 
history of design. •

Helena Sofia Silva
→ é docente e investigadora em design, 
sediada no Porto. O seu trabalho centra-se 
atualmente em expressões gráficas de 
protesto em Portugal, partindo da atividade 
e do acervo do arquivo ephemera . 
Desenvolve a sua investigação no Programa 
Doutoral em Design da Universidade de 
Aveiro/Universidade do Porto, com o apoio 
da FCT. Helena Sofia é licenciada em Design 
de Comunicação pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto e mestre em 
Design pela ESAD – Escola Superior de Artes 
e Design, onde leciona desde 2000 temas 
relacionados com a história e a teoria dos 
media e da moda. 
Autora de Design Português – 
1980/1999 (Verso da História, 2015), 
colaborou nas monografias dedicadas a 
João Machado e Francisco Providência 
(Cardume Editores, 2016). Com este último 
partilhou a curadoria da exposição inaugural 
da Casa do Design, Burilada | Arte-factos 
para a sobrevivência, em 2016. Foi curadora, 
com José Pacheco Pereira, da exposição de 
cartazes de protesto O que faz falta é agitar 
a malta (2018), projeto selecionado na 
categoria Investigacíon y Diseño da BID 18 – 
Bienal Iberoamericana de Diseño. •
→  is a professor and researcher in Design 
based in Porto. Her work is currently focused 
on graphic protest materials in Portugal, 
based on the activity and collection of the 
ephemera archive . She is currently 
on the Doctoral Programme in Design at 
Aveiro University/Porto University, with 
support from FCT. Helena has a degree in 
Communication Design (Faculty of Fine 
Arts of the Porto University) and a Master’s 
Degree in Design (ESAD – College of Art and 
Design), and since 2000 she has taught 

subjects related to the history and theory of 
media and fashion at ESAD. 
Author of Design Português — 1980/1999 
(Verso da História, 2015), Helena 
collaborated in the monographs dedicated 
to João Machado and Francisco Providência 
(Cardume Editores, 2016), with whom she 
co-curated the opening exhibition Burilada 
| Arti-facts for Survival for Casa do Design 
in 2016. With José Pacheco Pereira, she 
curated an exhibition of Portuguese protest 
posters, O que faz falta é agitar a malta 
(2018), a project selected in the Research 
and Design category of the BID 18 – Bienal 
Iberoamericana de Diseño. •

José Pacheco Pereira 
→  participou nas lutas estudantis e na 
ação política clandestina contra o regime 
ditatorial. É membro do Partido Social 
Democrata (PSD) desde 1988. Foi deputado 
pelo PSD durante três legislaturas. Eleito 
deputado ao Parlamento Europeu em 1999, 
foi vice-presidente do Parlamento Europeu 
entre 1999 e 2004. 
Em 2004 foi nomeado embaixador de 
Portugal na UNESCO, tendo-se demitido do 
cargo. Participa ativamente em conferências, 
debates, colóquios e seminários, no país 
e no estrangeiro, por iniciativa de escolas, 
universidades, instituições científicas, 
fundações e associações.
É colaborador regular da imprensa escrita e 
da televisão. Na rádio, e depois na televisão, 
participa desde a sua fundação no programa 
Circulatura do Quadrado (antigo Flashback 
e Quadratura do Círculo), o mais antigo 
programa de debate político em Portugal. É 
autor de livros e artigos versando questões 
de história política e social de Portugal e do 
mundo contemporâneo e de mais de uma 
dezena de livros sobre história e política 
contemporânea, em particular sobre o 
movimento comunista e sobre os movimentos 
esquerdistas dos anos 60 e 70. É Presidente 
da Associação Cultural ephemera e 
tem-se dedicado a salvar tudo o que pode da 
nossa memória coletiva. • 
→  was involved in student protests and 
in clandestine political action against 
Portugal’s dictatorial regime. He has been 
a member of the Social Democratic Party 
(PSD) since 1988. He was a member of 
parliament for PSD for three terms of office. 
Elected to Parliament in 1999, he was 
vice president of the European Parliament 
between 1999 and 2004. 
In 2004 he was appointed Ambassador 
of Portugal at UNESCO, and later resigned 
from office. He actively participates in 
conferences, debates, symposia and 
seminars in Portugal and abroad, organised 
by schools, universities, scientific 
institutions, foundations and associations.
He is a regular contributor in the press 
and on television. On the radio, and later 
on television, since it was first broadcast, 
he has taken part in the programme 
Circulatura do Quadrado (formerly 
Flashback and Quadratura do Círculo), 
the oldest political debate programme in 
Portugal. He is the author of books and 
articles covering issues related to the 
political and social history of Portugal 
and the contemporary world, as well as 
author of more than a dozen books on 
contemporary history and politics, in 
particular on the communist movement and 
on the leftist movements of the 1960s and 
70s. He is President of the ephemera 
Cultural Association and has dedicated 
himself to saving everything he can of our 
collective memory. •

João Cruz 
→ nasceu em Luanda e cresceu no 
Porto. Licenciou-se em Arquitetura 
pela FAUP. Pratica há mais de 20 anos, 
desenvolvendo projetos multidisciplinares, 
de grande a pequena escala, em equipa ou 
individualmente. As suas peças estiveram 
representadas nos Serralves POPs – 
Projectos Originais Portugueses e no 
Remade in Portugal. Em 2016 curou, com 
Paolo Mestriner, a Extemporary Capsule 

na exposição Objects after Objects na XXI 
Trienal de Milão. Ensina, desde 2011, Projeto I 
do 2.º ano do curso de Design de Interiores 
da ESAD. Entre projetos e concursos de 
arquitetura, design de interiores, exposições 
e workshops, desenvolveu o projeto 
expositivo permanente do Museu de Lisboa. 
•
→  was born in Luanda and grew up in Porto. 
He graduated in Architecture by FAUP. 
He practices for more than 20 years now, 
developing multidisciplinary projects, from 
big to small scale, teaming up or individually. 
His pieces were represented in Serralves 
POPs – Projectos Originais Portugueses and 
in Remade in Portugal. In 2016, with Paolo 
Mestriner, he curated the Extemporary 
Capsule on Objects after Objects exhibition 
in the XXI Milan Triennale. At ESAD, he 
teaches Project I of the 2nd year of the 
Interior Design Course since 2011. Between 
architectural, exhibition and interior design 
projects, competitions and workshops, he 
has developed the permanent exhibition 
design for the Lisbon Museum. •

João Faria 
→  é designer e diretor criativo da 
DROP, gabinete que fundou em 1996, 
especializando-se no desenvolvimento de 
identidades visuais e edição gráfica na 
área de produção cultural, em particular 
para eventos ou publicações relacionadas 
com teatro, música, cinema ou arquitetura. 
Tem o grau de Especialista em Design de 
Comunicação, exercendo docência na ESAD 
Matosinhos desde 1996. •
 →  is a designer and creative director 
of DROP, a studio he founded in 1996, 
specialized in the development of visual 
identities and graphic editing in the area 
of cultural production, particularly for events 
or publications related to the theater, music, 
cinema or architecture. He graduated in 
Communication Design and he has been a 
professor at ESAD since 1996. •

O trabalho de investigação de Helena Sofia 
Silva é realizado no âmbito do Programa 
Doutoral em Design da UP/UA e tem o apoio 
financeiro da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (SFRH/BD/122389/2016).

The research work developed by Helena 
Sofia Silva is carried out under the UP/UA 
Doctoral Program in Design and is founded 
by Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(SFRH/BD/122389/2016).

Porto Design Biennale

promovido por/ promoted by
Câmara Municipal do Porto/ Porto City Hall
Câmara Municipal de Matosinhos/ 
Matosinhos City Hall

organizado por/  
organized by
Esad–idea, Investigação em  
Design e Arte/ Esad–idea,  
Research in Design and Art

board
Rui Moreira [Presidente/ Chairman] 
Luísa Salgueiro [Vice-Presidente/ 
Vice-chairman] 
Sérgio Afonso
Eduardo Aires
Emanuel Barbosa
Francisco Providência 
José Bártolo
Maria Milano

diretor executivo/  
executive director
Sérgio Afonso

vice-diretor/ vice-director
Magda Seifert

direção consultiva/ advisory 
board
Clarisse Castro
Diogo Vilar 
Fernando Rocha
Guilherme Blanc
Maria José Rodrigues
Sílvia Fernandes
 

2019 Post Millennium Tension 

curador geral/ chief curator
José Bártolo

assistente de curadoria/ 
curatorial assistant
Raquel Pais

curador territorio italia/ 
curator territorio italia
Maria Milano

assistente de curadoria 
territorio italia/ curatorial 
assistant territorio italia
Eleonora Fedi
Luisa Medina
Sara Carraretto

coordenador projeto  
escolas/ schools  
coordinator
Francisco Providência

Coordenador Satélites/  
satellites coordinator
Emanuel Barbosa

direção de produção/  
production director
Sofia Meira

Direção de comunicação/ 
Communications director
Mafalda Martins

coordenação editorial/  
editorial coordination
Andreia Faria

gestão de projeto  
expositivo/ Exhibition  
project manager
Rui Canela

estratégia de design  
gráfico/ graphic design 
strategy
Fábio Martins 
João Castro
João Martino
Miguel Salazar

direção de arte/  
art director
Inês Nepomuceno

direção new media/  
new media director
Diogo Vilar

direção de vídeo/ video 
coordinator
André Tentúgal

direção de fotografia/ 
photography coordinator
Inês d’Orey

design gráfico/  
graphic design
Susana Martins
Luís Cepa

new media design
Rafael Gonçalves

motion graphics
Lyft Creative Studio

vídeo e fotografia/  
video and photography
Tânia Franco
Fernando Miranda

assistente de produção/ 
production assistant
Íris Rebelo
Sara Pinheiro

equipa de produção/  
production team
Alexandre Barbosa 
Alexandre Costa
Carlos Rocha
Filipe Pinto 
José Castro

front office
Margarida Antunes

secretariado/ secretariat
Carla Correia

redes sociais/ social media 
Rita Carvalho

assessoria de imprensa/  
press office
This is Ground Control
Rota & Jorfida | Communication and PR

cafeteria pdb/ pdb cafeteria 
Daniela Real

lojas PDB/ PDB Stores 
Coral Books 

Casa da Arquitectura – Centro 
Português de Arquitectura

PRESIDENTE DA DIREÇÃO / 
CHAIRMAN OF THE BOARD
José Manuel Dias da Fonseca

DIRETOR EXECUTIVO E 
COMISSÁRIO GERAL / EXECUTIVE 
DIRECTOR AND GENERAL 
COMISSIONER
Nuno Sampaio

PRODUÇÃO / PRODUCTION
Carla Barros
Filipe Silva
Manuel Gonçalves

EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS / 
BUILDING AND INFRASTRUCTURES
Paulo Silva

DESENVOLVIMENTO E 
FUNDRAISING / DEVELOPMENT 
AND FUNDRAISING
Margarida Matos

COMUNICAÇÃO / COMMUNICATION
Margarida Portugal
Joana de Belém

Exposição / Exhibition

Que Força É Essa – Protesto e Participação 
Democrática em Portugal: Cartazes 
Artesanais do Arquivo Ephemera
Que Força É Essa – Protest and Democratic 
Engagement in Portugal: Handmade Signs 
from the Ephemera Archive
20.09 – 08.12.2019

curadoria/ Curatorship
Helena Sofia Silva

design gráfico/ Graphic design
João Faria

design expositivo/  
Exhibition design
João Cruz

Espaço/ Venue
Casa da Arquitectura – Pavilhão Central
Av. Menéres, 4450-189, Matosinhos

Agradecimentos / Acknowledgments

Nuno Sampaio 
Carla Barros
A Colectiva
As Toupeiras 
Daniela Real 
Eduardo Aires
Fernando Estevens 
Frederico Duarte
GCE — Greve Climática Estudantil 
Gonçalo Falcão 
Heitor Alvelos 
Inês Lamim
Inês Nepomuceno 
Joana Guardão Cavalheiro (Extinction Rebellion)
Joana Pestana 
João Paulo (PortugalGay.pt) 
José Gomes 
Juliano Mattos (Ativismo em Foco)
Júlio Sequeira 
Luís Eustáquio
Manuela Matos Monteiro (Mira Forum) 
Manuel Cruz 
Márcia Novais 
Mariana Marques 
Miguel Januário 
Patrícia Martins
Pedro Cortesão Monteiro
Porto pelo Ambiente 
Precários Inflexíveis 
Rede 8 de Março 
Rita Maltez 
Rodrigo Santos 
Sérgio Godinho 
Vicente Santos
Vincent Moon

→  São destacadas as contribuições mais 
diretas para este projeto, mas não podem 
deixar de ser reconhecidas todas as pessoas 
que, individual e coletivamente, contribuem 
para ampliar e reforçar a expressão da 
liberdade com a sua força e imaginação. 
A todas, especialmente às que doam ao 
ephemera  o testemunho dessa ação, o 
nosso agradecimento.
→  We would like to highlight the most direct 
contributions to this project, but also all the 
people who, individually and collectively, 
contribute to broaden and reinforce the 
expression of freedom with their strength 
and imagination. To all, especially those who 
donate to ephemera  the testimony of 
their action, our thanks. •

→  No Porto, o mira forum  recolhe 
doações para o ephemera  de terça 
a sábado, entre as 15h e as 19h (Rua de 
Miraflor, 155).
→  In Porto, mira forum  collects 
donations to  ephemera  from Tuesday 
to Saturday, between 3 and 7 p.m. (Rua de 
Miraflor, 155).•

a exposição curada por Helena 
Sofia Silva para o núcleo Design 
and Democracy da primeira 
edição da Porto Design Biennale, 
desenvolvida sob o mote Post 
Millennium Tension, trabalha 
no âmago da polaridade entre o 
valor individual e o valor coletivo 
das manifestações. Os pedaços 
de papel cartonado ou de tecido 
tornados espaço de inscrição de 
palavras de ordem, mensagens 
de crítica política ou expressões 
de uma poética de desencanto, 
contêm as mensagens produzidas 
por quem acredita que a política 
é uma folha-mundo e a micropo-
lítica é a forma de “aqui e agora”, 
de fazer de um pedaço de cartão 
um índice dessa folha-mundo 
onde a proposta de mudança se 
inscreve, se ostenta, se defende e 
se partilha.

As centenas de artefactos 
gráficos, de produção artesanal, 
usados em manifestações em 
Portugal, principalmente nos 
últimos oito anos, preservados 
pelo arquivo ephemera  têm 
um impressionante valor docu-
mental. Eles são documentos 
históricos de lutas políticas 
que tiveram na manifestação 
pública a sua principal configu-
ração. O trabalho de preservação 
do arquivo é um trabalho de 
memória, que simultaneamente 
impede ou dificulta o esqueci-
mento ou o branqueamento da 
história, mas que, ao mesmo 
tempo, prolonga o tempo dos 
epifenómenos e das manifesta-
ções efémeras, inserindo-as no 
tempo histórico e no espaço da 
historiografia.

A construção de narrativas a 
partir de arquivos é uma possível 
parte do exercício historiográfico. 
Também a curadoria envolve, 
tal como a historiografia, inter-
pretação e discursividade. A 
exposição curada por Helena 
Sofia Silva não é, não poderia ser, 
neutra. Subjacente ao trabalho 
curatorial existem escolhas, 
montagens, discursos que atra-
vessam os artefactos e cons-
troem a sua mediação connosco. 

Nesta perspetiva, Que Força É 
Essa é um delicado e inteligente 
exercício de mediação entre o 
nosso posicionamento político 
atual e todas aquelas vozes que 
se expressaram num cartaz 
artesanal numa certa manifes-
tação de rua. Ao tornar essas 
vozes novamente instigadoras, ao 
prolongar o seu eco e ao re-pers-
petivá-las, a exposição oferece 
novas possibilidades de ativação. 

Mesmo que documentados 
ou detalhadamente descritos, 
aqueles cartazes tendem a fugir a 
uma autoria individual e a serem, 
potencialmente, nossos. Essa 
será a principal força, mesmo 
que ilusória, da manifestação, a 
força que inscreve, num momento 
e num lugar específicos, uma 
espécie de energia plural que 
nos faz, em Lisboa ou no Porto, 
assumir a partilha — de expres-
sões, frases, gestos, códigos, 
vontades — com outros, sem rosto 
mas com voz, que se manifes-
taram na Tunísia ou no Iémen, na 
Grécia ou em Itália, na Venezuela 
ou na Jordânia; com outros que 
se mobilizaram e saíram do 
Facebook para gerar mudança. •

José Bártolo 
Curador-geral / Chief curator 
Porto Design Biennale ‘19

Que Força É Essa – Protest and 
Democratic Participation in 
Portugal is an exhibition curated 
by Helena Sofia Silva for the 
Design and Democracy nucleus at 
the first Porto Design Biennale, 
organised under the slogan Post 
Millennium Tension. It works at 
the heart of the polarity between 
individuals and collective worth 
of demonstrations. The pieces of 
cardboard or fabric turned into a 
space to inscribe protest words, 
political criticism or expressions 
of poetics and disenchantment 
contain the messages produced by 
those who believe that politics is, 
in fact, this world’s page, and that 
micropolitics is the way in which 
we can, “here and now”, turn a 
piece of cardboard into an index 
of that reality where the proposed 
changes are inscribed, displayed, 
defended and shared.

The hundreds of graphic, hand-
made artefacts, used in demon-
strations in Portugal, especially 
over the last eight years, and 
preserved by the ephemera 
archive, hold extraordinary 
documentary value. These are 
historical documents of political 
struggles which mostly translated 
into public demonstrations. The 
preservation work conducted by 
the archive is a labour of memory, 
which prevents or hinders 
oblivion and the whitewashing 
of history, but, at the same time, 
it also extends the time limit 
of epiphenomena and ephem-
eral demonstrations, inserting 
them into the time and space of 
historiography.

Building narratives from archives 
is a potential part of the historio-
graphical exercise. Just like histo-
riography, curating also involves 
interpreting and narrating. The 
exhibition curated by Helena Sofia 
Silva is not, or could it ever be, 
neutral. Underlying the curator’s 
work are choices, editing work 
and narratives which permeate 
the artefacts and build bridges 
between them and us.

From that perspective, Que Força 
É Essa is a delicate and intelligent 
mediation exercise between our 
current political position and 
all those voices that expressed 
themselves on handmade signs 
at a particular street protest. By 
once again turning these voices 
into instigators, by extending 
their eco, and by looking at them 
from a different perspective, this 
record offers new possibilities for 
activating them.

Even when they are documented 
or thoroughly described, these 
signs tend to escape individual 
authorship and potentially 
become our own. That is perhaps 
the core strength, even if illusory, 
of the demonstration; the power 
to inscribe, in a specific time 
and place, a sort of plural energy 
which makes us all, in Lisbon or in 
Porto, acknowledge a sharing – of 
expressions, phrases, gestures, 
codes, with others, lacking a face 
but with a voice, who protested in 
Tunisia or Yemen, Greece or Italy, 
Venezuela or Jordan; with others 
who mobilised and came out of 
Facebook in order to bring about 
change. •

Que Força É 
Essa — Protesto 
e Participação 
Democrática  
em Portugal,

É Hoje?
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