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A Máscara em Trás-os-Montes: rituais do solstício de inverno 

15:00 || Receção dos Participantes 

15:15 || Abertura dos Trabalhos – Daniel Ribas (IPB, Portugal) 

15:30 || “Simbologia da Máscara Ibéria” – António Pinelo Tiza (Academia Máscara Ibérica, Portugal) 

15:50 || “Educar – alargar horizontes, conquistar novos públicos” – Ana Luísa Gonçalves Pereira (Museu 
do Abade de Baçal, Portugal) 

16:10 || Debate – Moderação Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 

17:00 || Encerramento da Sessão – Aida Carvalho (IPB, Portugal) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Promovido no âmbito do projeto de investigação de pós-doutoramento “Redes de 

Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e 

iberoamericano”, que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT 

(SFRH/BPD/101985/2014), no CECS-UM (Portugal), na FCC-USC (Espanha) e 

na ECA-USP (Brasil), o 2CN-CLab visa promover a discussão crítica e construtiva 

sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma, sensibilizar e capacitar os 

envolvidos para a participação em organizações desta natureza. O formato das 

ações incluídas no 2CN-CLab é muito flexível pois varia, nomeadamente, em 

função do contexto onde são promovidas - podem ser sessões mais teóricas, 

sessões de partilha de experiências, ou sessões práticas. O 2CN-CLab desenrola-

se, de forma experimental no ano de 2016, em 15 instituições portuguesas e 

espanholas, para, em 2017, se expandir a outras latitudes. Mais informações 

sobre o 2CN-CLab podem ser obtidas em www.culturalcooperationnetworks.com. 

 

Manuel Gama 

 

A Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do Instituto 

Politécnico de Bragança (EsACT-IPB) em Mirandela, assume a cooperação com a 

região como um compromisso estruturante da sua missão. Nesse sentido, 

organiza regularmente um conjunto de iniciativas, por forma a criar sinergias, 

que a curto e médio prazo possibilitem progressos comuns, que no fundo se 

estendem ao desenvolvimento de toda a região e em consequência do país. 

Desta vez, associou-se ao projeto “Redes de Cooperação Cultural 

Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano”, que está a ser 

desenvolvido com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no Centro 

de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho na Faculdade 

de Ciências de Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela e na 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e que visa 

promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de cooperação cultural 

e, desta forma, sensibilizar e capacitar os envolvidos para a participação em 

organizações desta natureza. 

Luís Pires 

 
 

 


