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Relatório de Actividades de 2020 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A 31 de Dezembro de 2020, a Associação contava com 398 Associados, tendo recebido 114 

inscrições durante o ano de 2020. 

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

Factory, em Lisboa, e no Parque Empresarial do Barreiro. 

As permanências na Livraria Ler Devagar (quintas feiras a partir das 14H), continuaram, na sua 

generalidade, asseguradas pela presença de Maria Mafalda Viana e Cristina Viegas. 

As terças-feiras são dias abertura e de trabalho nos Armazéns do Barreiro. 

Dado o afluxo de materiais, o armazém original do Barreiro revelou-se insuficiente para guardar 

e trabalhar os materiais recebidos pelo que negociámos um novo espaço com a Baía do Tejo, para 

o que contámos com o suporte financeiro da Câmara Municipal do Barreiro. 

Em Fevereiro inaugurámos este segundo armazém, com a presença do Senhor Presidente da 

República. 

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 Fevereiro recebemos do Senhor Presidente da República uma condecoração como Membro 

Honorário da Ordem de Mérito. 
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2. ACTIVIDADES 

 

• Eventos realizados pela Associação e/ou com 

materiais do ARQUIVO EPHEMERA 

Realizaram-se em 2020 12 eventos, de iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades, 

como a Direção-Geral do Património Cultural/ Museu Nacional de Resistência e Liberdade – 

Peniche, o Café Girassol em Viana do Castelo, a Câmara Municipal do Barreiro, a Baía do Tejo, o 

ISCTE, a Junta de Freguesia de Viseu, e o Instituto Politécnico de Porto. 

O Anexo 1 contém descrição mais detalhada desses eventos. 

De referir que, devido às restrições decorrentes da pandemia foram canceladas pelo menos 5 

iniciativas já previstas e igualmente referidas no Anexo 1. 

 

• Tratamento de espólios/colecções/conteúdos 

 

Durante o ano de 2020 recebemos quase duas centenas 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.   

Com as restrições de deslocação impostas pela situação sanitária, 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. Para o efeito, procedeu-se à distribuição de trabalho para que diversos voluntários 

pudessem ocupar-se das suas tarefas em casa. 

 

• Recolha activa de materiais 

Igualmente, a recolha activa de materiais e registos de propaganda política, manifestações e 

protestos, com registo fotográfico e em vídeo, foi mantida, ainda que muito prejudicada pela  
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situação sanitária, tendo-se registado cerca de 74 eventos quase exclusivamente em Portugal, 

Espanha, mas também tendo recebido reportagens da Áustria e do Mali. Ver Anexo 3. 

De todos estes eventos foram colocados online fotografias, vídeos e digitalizações dos materiais 

recolhidos (cartazes, panfletos, autocolantes, chapéus, bandeiras e, agora máscaras faciais e 

outros materiais relacionados com a pandemia, etc). 

 

 

• Criação de núcleos de trabalho temáticos 

 

Foram criados diversos núcleos de trabalho especializados que se ocupam em concreto da análise 

e classificação dos materiais respectivos, bem como, nalguns casos, da publicação de notas 

periódicas sobre materiais entrados. 

A lista actual dos núcleos e dos respectivos responsáveis é a seguinte: 

 

o Música (Luís Pinheiro de Almeida) 

o Gastronomia (Fernando Correia de Oliveira) 

o Tempo (Fernando Correia de Oliveira) 

o Desporto (Euprémio Scarpa) 

o Banda desenhada (Ricardo Gomes) 

o Ferroviário (Nuno Teixeira) 

o Fotografia (Rui Serrano/Dores Ribeiro) 

o Veículos motorizados (José Gomes) 

o Periódicos (Luis Ribeiro/Cristina Lopes) 
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• Organização da Biblioteca e do Arquivo no Barreiro 

Deu-se um forte avanço na organização da nossa Biblioteca, em especial na organização de 

núcleos temáticos, assim permitindo também uma maior racionalização do espaço. 

Alguns dos núcleos mais avançados são: Literatura (portuguesa e estrangeira), Filosofia, Religião, 

Psicologia, Belas Artes, Política, História, Países, Portugal, Livros Escolares, Livros Infantis, 

Livros Policiais, Referência. 

Esta é uma tarefa nunca acabada, não só pelo constante fluxo de livros, mas também pela sua 

extensão e pela escassez de recursos humanos. 

O arquivo de espólios tem igualmente vindo a ser objecto de melhor organização e 

acondicionamento, para além da classificação dos conteúdos. 

A diversidade dos materiais recebidos coloca algumas dificuldades neste aspecto, que vamos 

resolvendo caso a caso. 

 

• Secção de Periódicos 

Com a abertura do armazém 2, foi possível dar um grande avanço na organização da nossa vasta 

secção de periódicos, com as respectivas limpeza, organização e catalogação, completando 

colecções e expurgado de excessivas repetições.  

Luis Miguel Ribeiro e Cristina Lopes são os nossos voluntários responsáveis por esta organização 

que promovem com grande dedicação e muito trabalho. 

 

• Publicações 

Em 2020 não foi feita qualquer publicação dadas as perturbações provocadas pela situação 

pandémica. 

No entanto, foram feitas duas séries on line, a partir de objectos do Arquivo, a que demos o nome 

de Ephemera Diário, que foram enviadas diariamente aos Associados durante os dois períodos 

mais profundos de confinamento, e que darão origem a uma publicação a efectuar em 2021. 
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• Presença nos media 

Blogue / Site / Redes sociais  

 

Conjuntamente com o blogue EPHEMERA (https://ephemerajpp.com/) o arquivo mantém um 

site (http://officialjpp.com/index.html) contendo vasta informação.  

Foi criado um canal de Youtube do Arquivo que já conta com cerca de mil subscritores e largas 

centenas de vídeos de eventos que acompanhamos bem como dos nossos próprios eventos. 

Nas diversas plataformas onde o @ArquivoEphemera está presente tem-se registado um 

crescimento constante no número de seguidores que, neste momento, atinge o total de 20.000, 

assim distribuídos: 

Facebook: 11.866   |   Twitter: 6.300   |   YouTube: 1.284 [cerca de 1000 vídeos publicados]   |   

Instagram: 551 

 

 

• Protocolos 

 

o Protocolo com a Direcção-Geral do Património Cultural 

Em 2020 foi outorgado um protocolo com a Direcção-Geral do Património Cultural 

cujo objectivo é estabelecer as condições de cooperação entre a DGPC e o Ephemera 

para o desenvolvimento de um conjunto de ações previstas no projeto de criação do 

Museu Nacional da Resistência e da Liberdade. 

Nesse contexto, a Associação comprometeu-se a dar o seu contributo científico e 

técnico, através do seu Presidente e no âmbito do Comité Executivo do Museu de 

Peniche (CEMP), ao projeto de criação de conteúdos para o Museu Nacional da 

Resistência e da Liberdade e a participar em acções de divulgação da exposição e do 

Museu, incluindo colóquios, conferências, visitas guiadas específicas, elaboração ou 

colaboração na elaboração de documentação informativa ou ensaística sobre os 

conteúdos do Museu, para o que disponibilizará, designadamente, materiais 

integrantes do Arquivo Biblioteca de José Pacheco Pereira, para além dos  
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integrantes da exposição e que possam ser complementares destes para efeitos de 

estudo análise ou divulgação. 

 

o Protocolo com a Escola Artística António Arroio 

 

Foi, também, em 2020, outorgado um protocolo com a Escola Artística António 

Arroio no âmbito do qual a Associação Cultural Ephemera, organizará, nas 

instalações da EAAA ou noutras a combinar entre as partes, conferências, colóquios, 

workshops, mostras temáticas, exposições, com visibilidade e acesso públicos, num 

mínimo de dois por ano. 

Ainda neste contexto, a Associação Cultural Ephemera coloca à disposição dos 

alunos e professores da EAAA os seus materiais para, dentro da sua disponibilidade 

e sempre com referência à sua origem, realizarem trabalhos no contexto da sua 

actividade escolar. 

No desenvolvimento deste protocolo, foi já desenvolvido um projecto com os alunos 

do 12º ano, Curso de Produção Artística, especialização em Gravura+Serigrafia. 

 

o Protocolo com o Instituto Politécnico de Viseu 

Foi igualmente outorgado um Protocolo com o Instituto Politécnico de Viseu que 

tem como objectivo estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre os 

outorgantes, de molde a que possam beneficiar e/ou tirar o máximo proveito das 

sinergias resultantes das ações de colaboração no âmbito da criação de um espaço 

de recolha de material destinado ao Ephemera, sito no Instituto Politécnico de 

Viseu, bem como da realização no concelho de  Viseu de eventos destinados à 

divulgação do acervo da “Biblioteca Arquivo de José Pacheco Pereira” e do trabalho 

da Associação Cultural Ephemera, incluindo as suas publicações. 

Neste contexto, teve lugar uma apresentação do Arquivo e foi realizada uma 

Exposição Fotográfica com fotografias sobre o Arquivo da autoria de Rui Serrano, e 

o núcleo local já se encontra a trabalhar. 
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3. RELATÓRIO FINANCEIRO  

 

Em 2020 foram pagas quotas no valor total de 14.529,00€.  

Recebemos ainda donativos de várias origens no valor de 11.094,44 € . 

O resultado líquido do exercício foi de 616,45 € negativos. 

Continuámos o esforço de cobrança, que se traduziu em alguma recuperação, mas, ainda assim, 

continua a haver um número significativo de associados que nunca liquidaram quotas, sendo que 

em 2020 pouco mais de 50% dos associados pagaram quota, devendo-se o aumento do valor 

recebido muito consideravelmente aos novos Associados e ao valor das suas quotas, acima do 

valor de 5€ mensais. 

As nossas despesas mais do que duplicaram com o novo armazém, e a sua manutenção só é 

possível também graças ao apoio da Câmara Municipal do Barreiro. 

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

Transitados. 

 

4. NOTA FINAL 

Uma palavra final para os muitos amigos e Associados que contribuem não só com o seu trabalho 

mas também com equipamentos, estantes, etc, fundamentais para a nossa actividade. A Direcção 

agradece a todos o constante trabalho, contributo e apoio à Associação e ao Arquivo, e sem os 

quais nada seria possível. 

 

Lisboa, Dezembro de 2020. 


