INICIATIVAS DE COMBATE À CRISE JÁ ESTÃO
EM AÇÃO! POR TODA A CIDADE DE LISBOA,
DESCUBRA AS DEZ BOLSAS CRISIS BUSTER
PARA PROJETOS CÍVICOS
APRESENTAÇÃO PÚBLICA_13 Set, 11:00, Palco Cívico, Praça da
Figueira.
No seguimento de um concurso internacional lançado em Outubro de 2102
e aberto a participantes de todas as idades, nacionalidades e áreas de
trabalho ou estudo, as dez bolsas Crisis Buster com valores até os €2500
foram atribuídas a projetos cívicos de resposta efetiva a problemas
específicos identificados na cidade de Lisboa e arredores.
Integrada na dinâmica de Close, Closer de envolver uma diversidade de
agentes e empreendedores no combate à crise com iniciativas de inspiração
cívica ou comunitária a longo prazo, o concurso Crisis Buster recebeu 152
candidaturas de 19 países, distinguindo-se Portugal (81), Alemanha (15) e
Reino Unido (12).
Anunciados em Abril de 2013 por um júri formado por José Esparza,
(curador, Close, Closer, Mexico); Graça Fonseca (vereadora da Câmara
Municipal de Lisboa, Portugal); Liza Fior (MUF Architecture/Art, UK);
Emiliano Gandolfi (Curry Stone Design Prize /Cohabitation Strategies,
Itália) e Luísa Valle (Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal) os dez
projetos Crisis Buster já estão em curso em Lisboa!
Respondendo a problemas específicos identificados na cidade de Lisboa e
arredores, os projetos vão desde um laboratório aberto de construção
sustentável a uma cozinha comunitária, um jornal de parede eticamente
comprometido, um guia de restaurantes em risco de encerramento,
uma base de dados online com casas vazias, a necessitar de obras de
reabilitação e a criação de um grupo de jovens num bairro social
problemático.
O impacto dos projetos tanto é específico - grupos-alvo em bairros sociais,
comunidades a lutar com questões de integração, comércio local em
dificuldades - como de âmbito alargado, através da transmissão de
conhecimento e desenvolvimento de competências práticas, via workshops
ou plataformas participativas. Partindo de cenários específicos, as iniciativas
Crisis Buster baseiam-se em abordagens sustentáveis que podem ser
ajustadas e aplicadas a outras cidades e comunidades.
Venha conhecer os projetos numa sessão de apresentação pública, 13
Set, 11:00, no Palco Cívico, Praça da Figueira. Indira van’t Klooster,
editora de A10 magazine, vai conduzir a sessão.
Consulte o nosso mapa online e website para mais informação, em
close-closer.com
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Projetos Crisis Buster:
A Cozinha da Casa do Vapor, de Collectif EXYZT (FR  / DE)
Uma cozinha comunitária sustentável que visa promover a interação social
apoiar o comércio local e combater o desperdício, integrada num projeto
comunitário mais alargado na Cova do Vapor.
casadovapor.org
Agulha num Palheiro, by Artéria (PT)
Banco de casas online que identifica imóveis vazios no centro de Lisboa a
necessitar de obras de reabilitação.
agulhanumpalheiro.pt
Beautiful, Low Tech & Do-It-Yourself Solutions, by Terrapalha (PT)
21 Sep - 6 Nov
Laboratório aberto que oferece workshops sobre técnicas de construção
ecológica, sustentável e low-tech e alternativas energéticas.
terrapalha.blogspot.com
Genius Loci, by Gargantua Collective (PT/UAE)
Guia de restaurantes em risco de encerramento em Lisboa.
gargantuacollective.com
Academia Juventude na Street, by Inês Neto & Rita Palma (PT)
Apoio a um grupo de jovens no Bairro da Horta Nova, em Lisboa, através da
aquisição e reabilitação de uma sala comunitária para as atividades do
grupo.
facebook.com/JuventudeNaStreet
Project sponsored by British Council Portugal
Mundo Mouraria, by Baga Baga Studios
Plataforma digital que documenta e partilha o projeto comunitário “Cozinha
Popular da Mouraria”.
bagabagastudios.com
O Espelho, by Ricardo Lima (PT), Joana Cardoso(PT), João Macdonald
(PT), Luis Monteiro (PT), Maria João Guardão (PT), Maria Tengarrinha
(PT), Matilde Girão (PT), Sérgio Catumba (PT), Steve Stoer (UK)
Jornal de parede com conteúdo eticamente comprometido que visa
propiciar o debate crítico no espaço público.
facebook.com/jornaloespelho
Pátio Ambulante, by FRAME Collective (GR /PT/EC)
Criação de uma rede de pátios em Lisboa que opera como uma plataforma
de troca e estímulo à interação social e partilha, bem como apoio do
comércio e dinâmicas locais.
patioambulante.pt
Entrada Sul – Bairro Alto da Cova da Moura, by Associação Cultural O
Moinho da Juventude (PT)
Requalificação de uma entrada degradada no bairro da Cova da Moura,
reconvertendo-a numa área socialmente funcional.
moinhodajuventude.pt

2/3

The Object That Wanted To Keep Being Itself, by Normalearchitettura
(IT)
11 – 15 Sep
Workshops para partilhar técnicas para prolongar a vida útil e uso de objetos
do quotidiano.
owkbi.com
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