
 

Integrado no evento municipal O Tapete está na Rua em Arraiolos Dias 
12 e 13 de Junho acontecerá no Cine Teatro de Arraiolos e também 
online o Encontro Ponto - Textile Arts in Perspective. As sessões deste 
encontro sobre arte têxtil, que é organizado por Filipe Rocha da Silva e 
Cristina Barrocas Dias da Universidade de Évora, terão início dia 12 às 
9.00 de sábado e irão prolongar-se até domingo dia 13 às 18.00. 

Neste encontro transdisciplinar participarão vários especialistas e 
artistas, estando o programa e a ficha de inscrição disponível em 
www.ponto.uevora.pt.

 
No dia 12 de junho às 18.30 haverá uma visita à exposição, a linha está 
ocupada..., com a presença das organizadoras Benedita Pestana e 
Mercedes Vidal-Abarca e de alguns dos artistas representados, 
Alexandre Camarão, Ana Jotta, Muntazz, Pedro Barateiro, Tomás Cunha 
Ferreira, no CITA - Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos ( https://
www.tapetedearraiolos.pt). 

Neste mesmo dia às 19.30 inaugura no Córtex Frontal (https://
www.cortexfrontal.org) em Arraiolos uma edição do Sindicato dos 
Pintores, comissariada por Mariana Gomes, com os artistas Jorge 
Martins e Isabel Simões. 
Decorrerá também de 8 a 13 de junho em Arraiolos no Córtex Frontal 
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uma residência de bordado para artistas contemporâneos, intitulada New 
Borders, orientada por Maite Ortega. 

Este programa tem o apoio da Câmara Municipal de Arraiolos, da Escola 
de Artes Universidade de Évora e dos centros de investigação CHAIA, 
HERCULES, CIEBA, ia2S e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

The seminar Ponto - Textile Arts in Perspective, will be held in June 12th and 13th in Cine Teatro 
de Arraiolos and also online, within the municipal festival "O Tapete está na Rua" in Arraiolos. The 
sessions of this meeting on textile Arts, organized by Filipe Rocha da Silva and Cristina Barrocas 
Dias from Universidade de Évora, will extend from 9.00 AM on Saturday to 6.00 PM Sunday. A 
wide range of specialists and artists will participate in this transdisciplinar meeting. For signing up 
and access to the full programme go to www.ponto.uevora.pt.

On June 12th and at 6.30 PM, there will be a guided visit of the exhibition  A Linha está Ocupada 
at CITA - Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos ( https://www.tapetedearraiolos.pt), with the 
presence of the curators Benedita Pestana and Mercedes Vidal-Abarca, and some of the artists 
whose works are displayed,  Alexandre Camarão, Ana Jotta, Muntazz, Pedro Barateiro, Tomás 
Cunha Ferreira.

On the same day, at 7.30 PM, opens at Córtex Frontal (https://www.cortexfrontal.org) in Arraiolos, 
the exhibition Sindicato dos Pintores, curated by Mariana Gomes, with the artists Jorge Martins 
and Isabel Simões.

From June 8th  to 13th, a residency for contemporary artists, New Borders, will take place also in 
Córtex Frontal under the supervision of Maite Ortega.

The program has the support of Câmara Municipal de Arraiolos, Universidade de Évora, the 
research centres CHAIA, HERCULES, CIEBA; IA2S and Fundação para a Ciência e Tecnologia.
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