


      MAPA EMOCIONAL DE MIRAFLOR 2.0

A rua de Miraflor em Campanhã constitui um valioso testemunho 
de uma cidade que existiu e que, por efeito das transformações 
económicas e sociais é um caso peculiar, uma memória a desva-
necer-se.  O nosso objetivo, enquanto MIRA (a residir na rua há 6 
anos) foi proceder à recolha das memórias relativas ao passado 
mas ao mesmo tempo o registo das novas formas de viver a rua, 
seja pela chegada de novos habitantes, seja pela reformulação de 
práticas sociais. Este Mapa Emocional de Miraflor, que faz parte 
do programa da CMP/Cultura em Expansão -  foi apresentado em 
dezembro de 2018.

Propusemo-nos continuar a construir esse mapa humano com 
mais testemunhos, com mais histórias alargando o território para 
as ruas do Freixo e da Estação formando assim um envolvente 
anel feito de ligações de vizinhança e de cumplicidades várias.

Depois de termos apresentado o primeiro projeto no solstício de 
inverno, consideramos que fazia todo o sentido apresentar o pro-
jeto Mapa Emocional de Miraflor 2.0 no solstício de verão asso-
ciando-nos à festa da cidade e festejando a alegria de estarmos 
juntos.

      Plataforma interativa

Construímos uma plataforma interativa onde os testemunhos 
dos moradores estão organizados em três partes: Dantes | Agora 
|Porvir. Para aceder à plataforma basta digitar: 

www.miramapaemocional.net

Estamos disponíveis para partilhar com outros grupos da cidade 
o que aprendemos nestes dois anos. 
Asseguramos que vale a pena ouvir e contar!

Campanhã, 22 junho 2019
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Antes da apresentação do projeto, temos uma intervenção mu-
sical pelo Coro da Sala de Ensaio do Teatro de Ferro. Finalizamos 
a sessão com uma intervenção do grupos de dança MK Dance/
Malmequeres da Nôeda, na rua de Miraflor.

Coro da Sala de Ensaio do Teatro de Ferro | Direção: Fátima Fonte

Coralistas presentes na sessão
Carla Veloso | Alexandra Cordeiro | Neli Pereira | Amélia Almeida 
| Mariana Eugénio | Joaquim Silva | Margarida Magalhães | Laura 
Fonseca | Fernando Mota | Maria Antónia Bacelar | José Alberto 
Oliveira | Maria Rouco | Filipa Eça | Teresa Leitão | Artur Santos

MK Dance | Direção: Sandra Castro

Bailarinos dos três escalões: Salvador Silva | Luana Correia | Luana 
Correia | Mariana Silva | Lara Ribeiro | Mariana Filipa | Cristiano 
Santos | Rafaela Silva | Leticia Fernandes | Luana Vieira | Iara Felix | 
David Sousa | Rui Silva | Lara Correia | Bia Ferreira | Paulinho Silva | 
Ana Catarina Correia | Luana Sousa | Gabriel Bunga | Beatriz Olivei-
ra | Irina Fraga | Luana Moreira | Gabriela Almeida | Rafaela Sousa | 
Alexandra | Ana Sousa | Anna Sousa | Catarina Lopes | Pedro Costa 
| Rita Vilarinho | Lara Castro | BIatriz | Luís Pereira | Ruben
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