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Relatório de Actividades de 2019 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A 31 de Dezembro de 2019, a Associação contava com 284 Associados, tendo tido 

86 inscrições durante o ano de 2019. 

Mantivemos em actividade os espaços de trabalho e armazenagem na Livraria Ler 

Devagar na LX Factory, em Lisboa, e no Parque Empresarial do Barreiro, onde se 

recolhe e faz uma primeira triagem de uma parte significativa dos donativos de 

livros e documentação recebidos, havendo, tendencialmente, pelo menos um dia 

semanal de trabalho em cada um dos locais. 

Dado o afluxo de materiais, o armazém do Barreiro assumiu particular 

preponderância e, no final do ano, revelou-se mesmo insuficiente para guardar e 

trabalhar os materiais recebidos. 

As permanências na Livraria Ler Devagar, ponto fundamental para a nossa 

recolha de materiais bem como para a divulgação da nossa actividade, foram na 

sua generalidade asseguradas pela presença da nossa associada Maria Mafalda 

Viana que ali também desenvolve uma parte do seu trabalho sobre os materiais 

do Arquivo. 

Mantivemos igualmente todos os nossos pontos de recolha pelo País, desde Viana 

do Castelo (Café Girassol e Associação Comercial) ao Porto (Espaço Mira), 

Lamego (Museu), Guarda (Associação de Jogos Tradicionais), Coimbra (Café 

Santa Cruz), Figueira da Foz (Ginásio Figueirense), Santarém, Aveiro (Jorge 

Henriques) e Torres Vedras (Venerando Aspra de Matos). 

Em Outubro de 2019 obtivemos a declaração de utilidade pública, um passo 

importante, a todos os níveis, para a Associação. 
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2. ACTIVIDADES 

 

• Eventos realizados pela Associação e/ou com 

materiais do ARQUIVO EPHEMERA 

Realizámos em 2019 18 eventos, de iniciativa própria ou em colaboração com outras 

entidades, como o Museu de Lamego, a Associação de Estudantes do IST, as Câmaras 

Municipais de Torres Vedras, de Porto de Mós, de Lagoa e do Barreiro, a Fundação 

Pulido Valente, a ESAD das Caldas da Rainha, a ESAD de Matosinhos, a FOLIO em 

Óbidos, o Fórum Barreiro e a ADAO.  

O Anexo 1 contém descrição mais detalhada desses eventos. 

 

• Tratamento de espólios/colecções/conteúdos 
 

Durante o ano de 2019 recebemos mais de uma centena de ofertas, desde espólios 

integrais até cartazes utilizados em manifestações, objectos com interesse para o nosso 

estudo, e ainda material de escritório, estantes usadas e equipamentos diversos.   

 

Os voluntários do Ephemera continuam a ocupar-se da inventariação, selecção, 

catalogação e colocação on line dos materiais (incluindo objectos) que são oferecidos ao 

Arquivo e da documentação adquirida pelo mesmo, sendo produzidos memorandos 

sobre o trabalho realizado para posterior disponibilização pública. 

 

 

• Recolha activa de materiais 
 
A recolha activa de materiais e registos de propaganda política, manifestações e 

protestos, com registo fotográfico e em vídeo, foi mantida, tendo-se registado cerca de 

150 eventos em Portugal, Espanha, Irlanda, Inglaterra, França, Bélgica, Luxemburgo, 

Alemanha, Suíça, Dinamarca, Áustria, Noruega, Suécia, Argentina, Brasil e Mali. 
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Neste ano de 2019 acompanhámos de forma muito activa as eleições Legislativas e 

Europeias, com recolha de materiais, fotografias de outdoors, sedes e acções de 

campanha e ainda digitalização de parte substancial dos materiais recolhidos. 

 

De todos estes eventos (ver listagem no Anexo 2) foram colocados online fotografias, 

vídeos e digitalizações dos materiais recolhidos (cartazes, panfletos, autocolantes, 

chapéus, bandeiras, etc). 

 

 

• Comemorações do 10º Aniversário 

Em 2019 completaram-se 10 anos desde que o blogue Ephemera foi colocando on line e 

achámos importante comemorar essa data, tendo as comemorações começado com a 

visita do Primeiro Ministro, António Gosta e da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, ao 

nosso armazém no Barreiro. 

No dia 27 de Fevereiro, data em que foi lançado o blogue, fizemos 10 publicações de 

entradas preparadas pelos nossos amigos/voluntários sobre diversos documentos que 

integram o Arquivo, tendo por objectivo exemplificar não só a diversidade de materiais 

mas ainda os trabalhos que cada um pode fazer com os nosso materiais, por forma a 

classificá-los e dar-lhe um lugar especifico no Arquivo e no espaço público, fazendo 

registo para memória futura de muitos aspectos nossa vida comum que de outra forma 

se perderiam.  

 

• Publicações/Cadernos do Ephemera 

Em 2019 deu-se início a um novo projecto, a edição própria de Cadernos, a Colecção 

“Cadernos do Ephemera”. 

CADERNOS DO EPHEMERA é uma publicação da Associação Cultural Ephemera 

destinada a divulgar ensaios originais, inventários, bibliografias, colecções de 

documentos, fontes primárias, etc. relevantes para o trabalho do ARQUIVO / 

BIBLIOTECA. Funciona como complemento da Colecção Ephemera da Editora Tinta da 

China. 

Em 2019 editámos os seguintes Cadernos (cujas capas são da autoria de Vera Tavares, 

no contexto da nossa pareceria com a Editora Tinta da China): 
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• Ephemera - Em redor de uma palavra grega 

Maria Mafalda Viana/Fevereiro de 2019 

 

• A Esquerda Festiva no Técnico no Final dos Anos 60 

Henrique Garcia Pereira/Maio de 2019 

 

• Oposicionistas na província - Venerando Ferreira de Matos 

Venerando Matos/Dezembro de 2019 

 

       

 

• Presença nos media  

Em 2019 manteve-se o protocolo com a TVI para a produção e exibição de um novo 

conjunto de programas televisivos feito a partir de livros, documentos e objectos do 

arquivo. 

Foram realizados e exibidos 4 episódios em 2019. 

Internet 

Blogue/Site/Facebook/Twitter 

Conjuntamente com o blogue EPHEMERA, a página no Facebook e a presença no 

Twitter, o arquivo mantém um site (http://officialjpp.com/index.html) contendo vasta 

informação.  



 

 

 
 

Associação Cultural Ephemera 
NIF 514429755 

Rua Brito Camacho, n.º 6, Vila da Marmeleira 
2040-158 Marmeleira 

 

 

 

Trabalhámos na optimização do blogue e do site, orientando no entanto o essencial da 

nossa actividade para a disponibilização de conteúdos assim cumprindo o nosso 

objectivo de divulgação publicados materiais que compõem o arquivo. 

 

3. RELATÓRIO FINANCEIRO  

Em 2019 foram pagas quotas no valor total de 8.302,00€.  

Recebemos ainda donativos de várias origens no valor de 3.844,23 € . 

O resultado líquido do exercício foi de 68,53€. 

Foi feito um esforço de cobrança já no ano de 2019, que permitiu alguma recuperação 

mas, ainda assim, continua a haver um número significativo de associados que nunca 

liquidaram quotas, sendo que em 2019 pouco mais de 50% dos associados pagaram 

quota. 

Sendo certo que a Associação não faz depender a condição de Associado do pagamento 

de quotas, o facto é que é delas que vive, pelo que têm sido feitos recorrentemente 

apelos no sentido da realização dessas contribuições. 

Como é sabido, a quase totalidade dos fundos gerados pela Associação destinam-se a 

pagar rendas pelos espaços ocupados e os respectivos custos de manutenção básicos, 

como água, electricidade, internet e algum material de limpeza e de escritório. 

No ano de 2019, a edição própria dos Cadernos do Ephemera apenas foi possível dado o 

contributo de alguns Associados. 

A Direcção propõe que o resultado apurado seja transferido para a rubrica de 

Resultados Transitados. 
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4. NOTA FINAL 

A Direcção agradece a todos os amigos, associados, doadores, visitantes o constante 

trabalho, contributo e apoio à Associação e ao Arquivo, e sem os quais nada seria 

possível. 

 

Lisboa, 30 de Março de 2019 

 

 

 


