
 CURSO 
 Programação Cultural 

 

DESTINATÁRIOS 
•  Ativos empregados nas áreas da cultura, patri-
mónio, turismo e similares (mínimo 9º ano). 

•  Ativos desempregados que pretendam reconver-
ter-se ou investir nestas áreas de atividade (mínimo 
nível secundário completo, não DLD). 

Percurso de 50 horas (constituído por 2 Módulos/
UFCDs): 
UFCD 4287 - Arte, Património e Tradição - 25 H 
UFCD 4293 - Intervenção em Espaços Culturais - 25 H 

Certificado de Qualificações emitido no SIGO 
Gratuito, com subsídio de alimentação  

Formação e Consultoria 

Cofinanciado por: 

HORÁRIO  Segundas e Quartas   

das  18:00 às 22:00. De 8 de Abril a  29 de Maio 

LOCAL: V.N. Famalicão  (Museu da Indústria Têxtil 
da Bacia do Ave ) 

 

Inscrições em: http://www.castelform.pt/ 
(inscrições até final do mês de março - o curso inicia após 15 inscrições elegíveis e confirmadas). 

Com apoio  

de: 



  
 

Mais Informações em: 

Castelform | BRAGA 

R. André Soares, 
 129, 1º Direito Frente 
4715-002 Braga  
253 119 738 | 96 27 30 681 | 
 gabrielpereira@castelform.pt 

Os desafios de programação cultural dos territórios 
são cada vez mais amplos, devendo combinar a cri-
ação artística original, o envolvimento das dinâmicas 
associativas locais, a educação pela Arte e, ainda, a 
criação de atrativos que fomentem o turismo e, con-
sequentemente, a economia. Por outro lado, as 
agendas culturais devem perseguir objetivos e contri-
buir para a construção de territórios mais prósperos, 
com marcas identitárias fortes, que respeitem e valo-
rizem o património e contribuam para a fixação de 
novas gerações.  

Espera-se da cultura que, com parcos recur-
sos, crie valor. Nesta ação pretende-se desen-
volver uma metodologia de reflexão e constru-
ção das agendas culturais locais que se pre-
tendem diversificadas, inclusivas e de qualida-
de. As sessões promoverão a partilha de idei-
as e experiências e terão uma dimensão tão 
prática quanto possível.  

 

Helena Mendes Pereira (n.1985)  

 

É curadora e investigadora em práticas artísticas e culturais 
contemporâneas. Amiúde, aventura-se pela dramaturgia e 
colabora, como produtora, em projetos ligados à música e 

ao teatro, onde tem muitas das suas raízes profissionais.  

É licenciada em História da Arte (FLUP); frequentou a es-
pecialização em Museologia (FLUP), a pós-graduação em 
Gestão das Artes (UCP); é mestre em Comunicação, Arte e 
Cultura (ICS-UMinho) e doutoranda em Ciências da Comu-
nicação, com uma tese sobre Mercado da Arte no pós 25 

de Abril de 1974.  

Atualmente, é chief curator da zet gallery (Braga) e integra 
a equipa da Fundação Bienal de Arte de Cerveira como 
curadora e no apoio à coordenação artística, tendo sido 
com esta entidade que iniciou o seu percurso profissional 

no verão de 2007.  

No âmbito da educação e mediação cultural orienta, regu-
larmente, visitas a exposições e museus de Arte Contem-
porânea, tendo já lecionado o tema em várias instituições 
de ensino. Integra, no ano letivo de 2018/2019 o corpo do-
cente da Universidade do Minho como assistente convida-

da.  

É formadora sénior e consultora nas áreas da gestão e pro-
gramação cultural. Publica regularmente em jornais e revis-
tas da especialidade, tais como o quinzenário As Artes en-
tre as Letras, nas revistas RUA e UMBIGO. Tem publicados 
catálogos e outros resultados de investigações mais pro-

fundas sobre artistas e contextos de curadoria.  

Formadora 

Avaliação dos  formandos   4,7 (escala 1-5) 
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