
A “Cidade Líquida” é uma cidade onde a cultura e a animação ajudam a derrubar fronteiras e 
barreiras. É uma cidade onde tudo pode acontecer. É a cidade da irreverência e 
do desassossego.  

A cultura expande-se e derrama-se sobre os territórios e a população, dissolvendo 
preconceitos e lugares-comuns. Toda a gente é convocada para a grande 
aventura da cidade. 

Paulo Cunha e Silva 

 

É um imperativo ajudarmos a manter vivo o pensamento de Paulo Cunha e Silva sobre a 
“grande aventura da cidade encharcada de Cultura”. Daí o desafio que lançamos a todos – 
comunidade académica e cidadãos, individual e coletivamente – para participarem na 
homenagem a Paulo Cunha e Silva que a Universidade do Porto está a promover durante este 
ano de 2019, com especial ênfase no legado do seu pensamento, irreverente e 
desassossegado.  

Poderá participar no Programa Associado UniverCidade e/ou na construção da Memória 
Coletiva.  

 

Candidatura Programa Associado UniverCidade 

Se tiver uma ideia ou um projeto que queira apresentar para integrar o Programa Associado 
UniverCidade preencha por favor este formulário. Note p.f. que a ideia não é que o evento ou 
atividade se realizem no nosso edifício da Reitoria, mas em diferentes espaços, um pouco por 
toda a cidade. 

As propostas recebidas serão apreciadas pela Comissão Organizadora, que selecionará as que 
entender mais válidas e as integrará no Programa de Comemorações.  

A responsabilidade pelo evento será da inteira responsabilidade da(s) entidade(s) 
proponentes, nomeadamente os direitos de propriedade intelectual (incluindo copyright e 
direito de imagem).  

Caso a sua proposta seja aceite pela Comissão Organizadora será integrada no nosso 
Programa. 

 

Candidatura  Memória coletiva 

A memória é determinante para o desenvolvimento individual e coletivo dos seres humanos. 
As nossas memórias, embora individuais na essência, incorporam todas as relações que 
estabelecemos ao longo da vida com o Outro e com a sociedade em que nos encontramos 
inseridos. Deste modo, a memória coletiva é tanto mais rica quanto mais for participada.  

Queremos, numa perspetiva de construção do nosso futuro, enriquecer ainda mais a memória 
do que foi o pensamento de Paulo Cunha e Silva. Desafiamos, pois, à participação coletiva 
através do envio de um texto original, uma fotografia, um vídeo, uma ideia… 



Os contributos selecionados serão publicamente divulgados em diferentes suportes, consoante 
a sua natureza e oportunidade.  


