
	  
 

Report Lets Meet :: Festa de Natal As Fábricas Portuguesas 

LIONESA :: BAIRRO DOS LIVROS :: 18 DEZ 2014 

A participação do Bairro dos Livros na festa de Natal na Lionesa acontece no âmbito da 
parceria estabelecida entre as duas entidades, em que o Bairro é convidado a produzir 
actividades culturais em troca do espaço G4. 

O objectivo era ajudar a espevitar relações de rede entre os habitantes dos complexos 
empresariais que iriam participar na festa de Natal. 

O convite à participação da CP já estava agenda no entanto, apenas nos dias anteriores foi 
possível reunir ambas as partes e desenhar a intervenção do Bairro dos Livros nesta festa. 

A CP apresentou em reunião o actor e director do grupo dramático Digital Detox Theatre, 
Nuno Meireles. A proposta era trabalhar durante um dia inteiro as relações dos colegas da 
equipa da administração da Lionesa que resultaria numa performance teatral de criação 
colectiva a apresentar no dia da festa, no entanto, por constrangimento de tempo da equipa 
Lionesa esta opção foi descartada e montada a partir da premissa Digital Detox Theater 
uma iniciativa a abranger os participantes da festa. 

Nuno Meireles desenhou uma actividade específica para este dia a partir de um grande 
novelo de fio vermelho. Chamamos à iniciativa LET’S MEET, a rede social analógica d’ As 
Fábricas Portuguesas: 

“O Digital Detox Theatre actualiza automaticamente as funcionalidades dos seus utiliza- 
dores, cria comunidades que partilham imagens, pensamentos e estados de espírito.  
Tem capacidade incalculável de armazenamento e memória.” 
 
O orçamento apresentado nos dias anteriores foi aprovado com alguns avanços e recuos 
durante o processo o que provocou alguma instabilidade, de qualquer forma compreensível 
devido ao stress provocado pelo timming: 
O total desta participação da CP ronda os 970€:  450€ Participação CP + 100€ Músicos + 
150€ Digital Detox Theater + 200€ Cobertura vídeo e foto + 70€ prints (por facturar) 
 
O personagem Mr. DD (Nuno Meireles) apareceu na festa com um grande novelo de fio 
vermelho e foi conversando aleatoriamente com as pessoas, apresentando o novelo, 
fazendo perguntas e pedindo sugestões, propondo amizades e participando nas conversas 
dos grupos. Ocasionalmente lançava um Teaser ao micro, anunciando o lançamento desta 
rede social Let’s Meet. 
 
Intercalando as intervenções do Mr. DD, 2 músicos contratados “em missão SOS” 
interpretavam poemas e improvisos de guitarra, pedindo aos participantes da festa para 
seleccionar os poemas e dedicar a sua leitura. A cantora Maria Tomé, experiente na 
declamação de poesia interagiu com o público e com o guitarrista tanto quanto possível. O 
repertório assentou na sua maioria no improviso, uma vez que os músicos não tiveram 
tempo para ensaiar, a sua contratação foi fechada na noite anterior ao evento. 
 
Chegada a hora, a rede social d’ As Fábricas Portuguesas, Let’s Meet, foi apresentada 
pedindo aos participantes para se conectarem analogicamente por meio da interacção com 



	  
o novelo de fio vermelho que foi passando de pessoa em pessoa, ligando todos os 
presentes a esta rede. 
 
A acção desenvolveu-se com o bom espírito dos presentes e foi desfeita depois de 
concluída com entusiasmo. O Mr. DD continuou a sua performance novamente de forma 
um a um, comentando o acontecido e fazendo o balanço da actividade.  
 
 
BALANÇO 
 
A Equipa Cultureprint entende que esta iniciativa foi no geral positiva, no entanto  existiram 
alguns pontos menos bem conseguidos. 
O personagem Mr. DD e o lançamento da rede social Let’s Meet foi um dos momentos 
bem conseguidos dentro do contexto de improviso e de um público tradicionalmente pouco 
interactivo. O ponto menos bem conseguido, no nosso entender, foi a performance musical 
que devido à falta de ensaio ficou muito apoiada no improviso e na declamação de poesia. 
Também julgamos que se tivesse existido comunicação nas redes sociais d’ As Fábricas 
Portuguesas com teasers, conforme programado, anunciando o lançamento da rede social 
dos centros empresariais, bem como uma continuidade no pós evento, marcaria sem 
dúvida de forma mais vincada a vontade de implementação desta rede interna entre as 
pessoas que fazem a comunidade e potenciaria a criação de laços nesta comunidade. 
Julgamos que este esforço de comunicação pode ainda ser colocado em prática. 


