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Proposta:
Esta proposta evidencia a estreita ligação entre as mediações culturais com as práticas
locais de paisagem sonora em espaço público liberal no âmbito do “Projeto PASEV:
Patrimonialização da Paisagem Sonora em Évora (1540 – 1910)” que explora novas
perspetivas sobre as manifestações culturais no burgo eborense, com fixação e análise
pluridisciplinar da atividade musical múltipla no período cronológico entre 1540 e 1910,
contribuindo para uma nova patrimonialização de paisagem sonora histórica em Évora.
O nosso foco de abordagem visa o século XIX fornecendo uma nova noção de paisagem
musical (Soundscapes) a partir de uma perspectiva histórical local e contextual
abrangente, através da reconstrução de circuitos e trânsitos culturais e naturais. Neste
work in progress, pretende-se desvendar a paisagem sonora do séc. XIX de alguns locais
específicos da cidade de Évora, nomeadamente o jardim público, através do cruzamento
de várias fontes de época, tais como fotografias, postais, jornais de época, boletins
regionais, entre outros. Assim, este estudo centra-se na arqueologia da paisagem sonora
e na construção no espaço púbico liberal de itinerários musicais de diferentes tipologias,
baseando-nos no território e na imprensa regional oitocentista.

O presente estudo insere-se no âmbito do Projeto ALT20-03-0145-FEDER-028584
(PTDC/ART-PER/28584/2017) - "PASEV: Patrimonialização da Paisagem Sonora em
Évora (1540 – 1910)” financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES e
cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do
Compete 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI).
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