1. ID: identidades
O movimento intercultural IDENTIDADES foi estabelecendo a partir do Porto, desde 1996,
uma teia de relacionamento intercultural com instituições educativas, artísticas e culturais,
com comunidades envolvidas em processos de desenvolvimento colaborativo e de
afirmação de identidade, com artistas, professores e cidadãos, numa ampla geografia que
se alarga por Moçambique, Cabo Verde, Brasil e Portugal.
A partir de um grupo de
docentes e estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e do apoio
da GESTO Cooperativa Cultural, o movimento assumiu a sua autonomia orgânica como
plataforma artística e cultural, tornando-se uma entidade saliente no terreno do
relacionamento intercultural existente na geografia onde estabelece a sua contínua
actividade artística e cultural, cúmplice com comunidades, colaborativa com dinâmicas de
desenvolvimento local, fomentadora de inovação tecnológica e produtora de conhecimento.
2. ID: Universidade do Porto e Gesto
A Universidade do Porto viu nascer o IDENTIDADES dentro de si, a partir da Faculdade de
Belas Artes e acompanhou o seu crescimento assistindo ao seu alargamento à Faculdade
de Engenharia, à Faculdade de Arquitectura, à Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação. Sendo um movimento cultural autónomo, o IDENTIDADES estabelece-se como
entidade aberta, ainda que ligada à Reitoria da UP, e nesse contexto preciso desenha o seu
próprio caminho que assume directamente e pelo qual se responsabiliza. A GESTO
Cooperativa Cultural, é uma instituição de Utilidade Pública criada no Porto em 1988, por
um grupo de cidadãos interessados em produzir actos culturais. Desde sempre se assumiu
como plataforma onde grupos autónomos desenvolveram a sua actividade, assumindo a
sua sede como um espaço aberto a grupos culturais e artistas, numa demonstração das
capacidades decorrentes de envolvências colectivas, solidárias e cúmplices.
A sua
história regista eventos realizados no espaço onde o IDENTIDADES se veio a instalar,
permitindo que os relacionamentos se misturassem. Hoje o movimento intercultural
IDENTIDADES mora na GESTO.
3. Quadro de relacionamento . pessoal e institucional (local, nacional, internacional)
O movimento intercultural IDENTIDADES ao longo dos anos estabeleceu uma complexa
teia cruzada de relacionamento entre um considerável número de artistas, estudantes e
professores, interventores culturais no desenvolvimento, entre comunidades locais e
instituições educativas e culturais, que aproximaram vivências, experimentações, práticas e
saberes, ideias e utopias. O quadro de relacionamento criado estabelece-se
fundamentalmente entre pessoas, mas alimenta o espaço de alargada cooperação entre as
instituições envolvidas, e tem incidência local, entendido não como um campo de
isolamento mas, pelo contrário, numa dimensão intercultural e alicerçada no conceito de
partilha.
Em Moçambique, no Brasil, em Cabo Verde e em Portugal formaram-se pólos
de dinamização de um esforço público de relacionamento aberto e consciente do valor que
a globalidade assume neste tempo em que vivemos.

