
daqueles que mais sentem o seu efeito. Desta 
forma, o Museu da Crise não tem ainda uma 
localização física, sendo um lugar conceptual, 
presente em todo o lado assim como a crise. 
Os temas centrais do Museu da Crise serão 
o engenho, a flexibilidade e a criatividade, tão 
característicos dos Portugueses, mas, desta 
vez, relacionados especificamente com a 
resistência à presente crise. Paralelamente, 
o projecto tem como objectivos questionar 
e analisar como é que vários países 
combatem os seus problemas económicos; 
iniciar projectos que tornem os indivíduos 
parcialmente independentes do actual sistema 
financeiro; e convidar artistas, arquitectos e 
pensadores, para desenvolverem projectos 
baseados em economias alternativas.

Em Guimarães, o Museu da Crise foi acolhido 
na programação do Serviço Educativo de 
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, 
no âmbito do projecto Love Difference, de 
Michelangelo Pistoletto, com cujo programa 
estabelece um diálogo propositivo, ampliando 
conceitos e metodologias.

trocas directas dos artigos que temos 
sem uso por outros que nos fossem úteis. 
Ter mais iniciativa e ser inovador.
Mudar consciências no que diz respeito 
ao individualismo e ‘crescimento 
económico’. 
Ser autodidacta.
Deixei de ter automóvel porque não o 
podia suportar, emagreci e sinto-me 
melhor.
A cultura institucional devia, nestes 
tempos, virar-se para a rua e ser mais 
interventiva, mais comunitária. 
A crise é criada sobretudo pela falta de 
valores.
A saúde é um reflexo das nossas 
escolhas...
Agir como cidadão consciente e 
responsável, tentando também 
consciencializar e responsabilizar os que 
me rodeiam.
Pessoas que não dependam do Estado e 
voltem orgulhosamente ao sector primário 
(agricultura e pescas) e à indústria ( 
têxtil, de conservas, sabões, calçado e 
chapelaria) que tão bem sabemos fazer.
Criar laços de maior solidariedade.
Hortas comunitárias que servem não 
só para aliviar as despesas com os 
bens alimentares como também para 
fortalecer os laços sociais e combater o 
isolamento. 
Temos de ser criativos.
Fechar algumas dependências no 
inverno, usar a cozinha para as refeições 
e para socializar.
Recolher água da chuva, quando possível, 
para uso no autoclismo, podendo reduzir 
assim até 20% do consumo.
Os temas principais dos livros em 
que tenho investido são: medicinas 
alternativas (...) e livros de conhecimento 
geral como por exemplo truques e 
dicas das nossas avós, conhecimentos 
antigos, agricultura, etc.... 
Pensar e focar-se numa actividade que 
contribua para o bem estar de todos.
Procurar pequenos trabalhos de part-
time para ajudar a suportar as despesas 
da universidade.
Deveria haver carros públicos de 
uso temporário nas cidades, (...) o 
pagamento do uso do carro funcionaria 
como parquímetro, anda-se o valor que 
se deposita. 
Procurar soluções mais económicas 
para férias, como o “couchsurfing” e o 
campismo.
Vender em sites da internet artigos 
de vestuário e calçado, mobílias, 
electrodomésticos, CDs, brinquedos, 

livros, etc..
Fazer desporto , seja o que for, para 
evitar estar doente!
Devo falar menos e fazer mais, pedir 
menos dos outros e exigir mais de mim.
Como podemos em conjunto superar, 
aniquilando ou diminuindo, este sistema 
que tantas décadas tem e que já se viu 
que está decadente?
Ter uma horta em casa.
Sistema de trocas directas.
Fazer desaparecer o preconceito de 
usar/comprar roupa usada.
Mais cobertores nas camas para fazer 
face ao frio.
Usar apenas lâmpadas economizadoras.
Utilizar a internet e as bibliotecas como 
fontes de informação e cultura.
O acesso a educação é um direito de 
todos.
Tenciono adquirir uma bicicleta o mais 
rapidamente possível.
Criar uma rede de boleias automóveis a 
nível nacional.
Todos podemos ser mais criativos e 
fazermos nós as coisas, sem termos 
que comprar tudo feito... Isto aplica-se a 
quase tudo na nossa vida...
Melhorei a alimentação protegendo assim 
o meu sistema imunológico.
Consumir medicamentos genéricos, 
porque são mais 
económicos e o efeito 
dos mesmos é 100%  
garantido.
Seria óptimo criar 
uma plataforma, 
centros ou grupos de 
c o n s c i e n c i a l i z a ç ã o 
(...). O egoísmo e a 
inconsciência, frutos 
desta “sociedade do 
espectáculo” e do 
capitalismo selvagem, 
contribuem para a 
alienação da maioria da 
população. É preciso 
combater essa maré. 
Excedentes de empresas 
de produção alimentar e 
hipermercados serem 
doados a escolas e 
instituições de caridade.
Passei a ter outro tipo de consciência no 
que diz respeito à alimentação. 
Plantar urtigas e transformá-la em fibras 
que servem para fazer vestuário de boa 
qualidade. 
Reutilizar a água do banho que corre 
antes de ficar quente.
Não levo mais de 5 minutos a tomar 
um duche e fecho a água enquanto me 
ensaboo.
Frequentar eventos de entrada livre.
Um Povo sem cultura é um Povo 
moribundo.
Partilhar boleias com amigos e família, 
até ao fim de semana.
Equipar as cidades de média e grande 
dimensão com vias próprias para as 
bicicletas.
Desfrutar do campo e da natureza, 
Portugal tem inúmeros recantos por 
descobrir e acessíveis.
Devia haver um maior conhecimento 
sobre remédios naturais que, em alguns 
casos, são mais eficientes e têm menos 
efeitos secundários.
Trocar serviços.
Retorno à natureza. E consciencialização 
do impacto do consumismo nas vidas 
dos seres humanos e na natureza.
Aproveitar a cozedura dos ingredientes da 
sopa para cozer carne em vez de o fazer 
separadamente (poupa gás e dá sabor à 
sopa.); Aproveitar o calor da salamandra 
para fazer assados...; Aproveitar a água 
de lavar os legumes para regar as plantas 
ou para “descarregar” nas sanitas. 
Aproveitar a água fria que sai sempre 
quando vamos tomar banho, até ficar 
quente, para regar as plantas ou para 
limpar o chão...                                                                                                                    

Troca de manuais escolares.
Estimular a repovoação fora das grandes 
cidades, onde poderá ser mais fácil 
cultivar os próprios legumes, e interagir 
com a comunidade pela troca de 
recursos. 
Valorização de noções de partilha. 
Desligar todas as coisas que estão 
ligadas desnecessariamente.
Com tantos imóveis vazios ou devolutos, 
pergunto-me se não seria uma boa 
ideia cedê-los a pessoas ou grupos de 
pessoas capazes de os transformar 
numa comunidade sustentável.
Opto por fotocopiar capítulos de livros 
‘académicos’ que me interessem.
Esta ‘crise’, é fruto da enorme ignorância 
da maioria das pessoas sobre o tema do 
dinheiro e da prosperidade.
Apostar nas viaturas a gás, são mais 
baratas e mais ecológicas; incentivar a 
deslocação em bicicleta com a educação 
necessária para que as cidades se 
adaptem a isso.
Andar a pé.
Apoiar os cineclubes locais sem fins 
lucrativos, bem como as companhias de 
teatro e associações recreativas.
Uma alimentação rica em 80% mais 
vegetais que a actual pode prevenir 
quase todos os males que a sociedade 

regista estatisticamente no sector da 
saúde.
Abolir o trabalho a tempo inteiro (...) 
pois com um número mais reduzido de 
horas de trabalho teremos registo de 
maior produtividade e (...) haverá mais 
emprego.
Como forma de me ocupar, inscrevi-me 
como voluntária da Capital Europeia da 
Cultura. 
Micro sociedades / comunidades 
inteiramente dedicadas à sua 
sustentação. 
Comprar presentes para o natal no 
comércio tradicional e artesãos.
Fazer uma pequena horta vertical na 
varanda.
Espalhar pela cidade contentores onde 
se podem depositar peças de roupa 
e calçado que ainda estejam em bom 
estado mas já não sejam utilizados.
Acolher pessoas em casa e partilhar as 
despesas.
Aproveitar a água que sai da torneira 
enquanto não aquece, para regar as 
plantas, lavar o carro, lavar o chão, 
despejar na sanita, etc.
Bibliotecas escolares/escolas muito bem 
equipadas para promover a utilização 
comunitária de livros e material desde 
cedo.
Comecei a frequentar wokshops de 
artesanato para fazer as minhas próprias 
prendas.
Relacionar-se com o local onde se habita 
também ajuda a que nos desloquemos 
menos, por sabermos as ofertas 
disponíveis.
Os jantares de grupo são na minha casa 
ou em casa de amigos, e os custos são 

divididos por todos.
Recuperar os passatempos de 
antigamente: conversar mais, visitar 
amigos ao serão, jogar jogos de grupo.
Recorro à medicina alternativa, ao Reiki e 
outro géneros de recursos espirituais que 
me permitem cuidar o corpo através da 
minha energia, e prevenir doenças.
Aprender a criar prosperidade e não 
depender de um salário/emprego.
Todas as contas do estado deveriam ser 
públicas e disponibilizadas online em 
tempo real.
Cultivar os próprios alimentos; consumir 
produtos da época; elaborar refeições 
simples; (...) levar o almoço confeccionado 
de casa.
Hortas comunitárias e refeições grátis 
nas escolas. 
Trocar bens e serviços, criar uma outra 
moeda e esquecer empréstimos.
Obtenham estritamente o que faz falta.
Comecei a vender itens que não uso e 
que estavam na garagem.
Acredito na vida em comunidade, 
mesmo nas cidades! Várias famílias 
podem partilhar um prédio, possuindo 
as suas áreas reservadas, como quarto, 
mas partilhando áreas comuns, como 
cozinha, salas e casas de banho! Claro 
que isso implica uma partilha de valores 

e intenções, mas se houver vontade, 
humildade e generosidade é possível...
Os dinheiros públicos nos sítios certos: 
educação gratuita e livre para quem 
quiser como um direito universal.
Os CDs interactivos que tanto impõem 
nas escolas passariam para a internet 
com livre acesso.
Converti o meu carro para GPL para 
poupar na gasolina.
Leva-se comida em saída de tempos 
livres.
Piquenique no jardim quando há sol.
Aprofundei o conhecimento no que diz 
respeito a alimentos que previnem ou 
curam problemas, ou alimentos que 
potenciam doenças. 
Deveriam ser reduzidas as horas de 
trabalho semanais e serem criados dois 
turnos de forma a aumentar o número de 
empregos.
Seguir o princípio de evitar alimentos 
embalados e processados. 
Uma dieta mais rica em vegetais do que 
em carnes e peixes faz poupar muito 
dinheiro, assim como comprar e produzir 
fruta da época.  
Comprar directamente ao produtor: 

acabam-se os intermediários.
Oferecer a roupa e calçado que deixei de 
usar.
Compra ou arrendamento de casas em 
grupo também tornaria a situação mais 
fácil economicamente. Manter a opção 
de viver em comunidades é uma boa 
ideia.
Arrendar e partilhar a casa com mais 
pessoas.

Apostar na educação é 
vital (...) para termos um 
povo bem informado 
e com pensamento 
crítico capaz de tomar 
as rédeas quando 
necessário.
Não são necessários 
tantos manuais 
escolares coloridos 
e disparatados. Um 
livro explicativo base, 
completo, a cores e 
resistente de forma a 
durar anos e passar de 
aluno a aluno e sebentas, 
a preto e branco, 
para os exercícios em 
papel reciclável e não 
reutilizáveis.
O ideal seria começar 
a juntar vizinhos com o 

mesmo destino para dividir gastos com 
gasolina.
Fazer reuniões familiares e de amigos em 
casa uns dos outros. Passear em zonas 
próximas de casa. Fazer jogging na rua. 
Usar a internet como fonte audiovisual: 
música, séries, filmes, livros...
Propor trocas de serviços com amigos 
e outras pessoas, em vez de adquirir 
serviços pagos (recorrendo, por exemplo 
ao Banco de Tempo).
Vender a quantidade de comprimidos 
necessários e não uma caixa inteira que 
raramente não é usadas até ao fim.
A economia são as pessoas.
Pão, compotas, queijo fresco, leite de 
soja, seitan, bolos ou bolachas já não 
compro feitos, faço-os em casa.  É mais 
saudável e mais barato. 
Sugiro ao estado que, vez de pagar para 
manter árvores de decoração nas suas 
avenidas e parques, utilize o mesmo 
espaço para cultivar pomares (...), teria 
a mesma mão-de-obra e os mesmos 
custos. 
Facilitar o desenvolvimento do mercado 
de 2ª mão que nunca teve muita 
popularidade em Portugal.
Reciclar pode ser trocar e usar o usado.
Crédito não é opção. Se quiserem sair 
de casa aluguem uma que será mais 
económico e fácil de manter.
Acabar com os maus hábitos como 
deixar a água a correr enquanto se lava 
os dentes.
Criação de bancos de livros e material 
escolar em todas as escolas, (...) em 
que todas as famílias contribuirão com 
o material que tenham a mais ou já não 
necessitem.

competição e o lucro.
Se os cidadãos se unissem em núcleos 
por localidade ou freguesia, e se cada um 
contribuísse com 1euro por mês de forma 
infalível, existiria por cada núcleo alguns 
milhares de euros/mês para contratar 
médicos e enfermeiros para servirem 
aquele grupo de cidadãos. E se cada um 
pagasse 1euro extra por consulta podia-
se igualmente investir em equipamentos.
Produzir internamente o que importamos 
estupidamente. 
Combinar com colegas de trabalho para 
irem todos no mesmo carro e partilharem 
a despesa do combustível...
Hortas urbanas.
Desenho, e mando fazer, a minha roupa.
A compra de roupa sem um design muito 
marcado pelo tempo permite aumentar o 
ciclo de vida dos produtos de moda.
Mudança total do sistema bancário e do 
sistema monetário.
Aproveitar os excedentes.
Proponho que todos os imóveis 
devolutos do Estado aptos a receber 
pessoas sejam cedidos gratuitamente 
ou a baixo custo a cidadãos que neles 
efectuem as reparações necessárias à 
sua habitabilidade.
Criar uma plataforma que clarifique o 
papel do cidadão na sua aldeia, vila, 
cidade.
Não compro jornais, leio-os gratuitamente 
na internet.
Deixar mais vezes o automóvel parado.
Havendo criatividade e imaginação os 
tempos livres podem ser bem ocupados 
e cheios de cultura sem que se gaste um 
cêntimo. 
Perante uma situação de crise e perante 
um Estado e um governo, que não são 
dignos da confiança dos seus cidadãos, 
é um dever, uma obrigação, criar uma 
economia informal capaz de responder 
às necessidades das pessoas. 

Museu da Crise 

O Museu da Crise é um projecto artístico 
independente, iniciado em 2011 por Daniela 
Paes Leão (PT) e Merel Willemsen (NL).

O Museu da Crise surgiu a partir da 
observação das condições em que o Pavilhão 
de Portugal se encontra. Este edifício, 
situado no Parque das Nações em Lisboa e 
projectado pelo Arquitecto Álvaro Siza Vieira, 
vencedor do Prémio Pritzker, foi construído 
para representar Portugal na EXPO ’98. No 
entanto, desde o final da Exposição Mundial, 
está fechado ao público, sendo apenas usado 
muito esporadicamente para congressos e 
exposições. 

Que inúmeras capacidades este edifício não 
poderia albergar?! 

O paralelismo entre o estado do país em crise 
e a degradação deste monumento é imediata. 
No entanto, apesar da sua deterioração, 
consequência do decorrer do tempo, do clima 
marítimo, da negligência e do vazio a que foi 
votado, o exterior do Pavilhão de Portugal 

é amplamente utilizado pela população: as 
pessoas sentam-se nos bancos adjacentes à 
construção, para ler um livro ou simplesmente 
desfrutar da paisagem sobre o Tejo; as 
crianças correm e andam de bicicleta à volta 
do edifício; os turistas admiram os diversos 
jogos de interacção entre luz e formas; os 
jovens sentam-se em grupo sob a imensa 
pala que tanto caracteriza esta obra, e que 
originou alguma polémica antes da sua 
construção. Havia quem não acreditasse na 
sua viabilidade, argumentando que um vão tão 
extenso sem nenhum apoio seria uma utopia. 
Para o Arquitecto foi apenas uma questão de 
ver o problema ao contrário, suspendendo a 
pala por cabos. Toda a simbologia em torno 
deste edifício o torna o local ideal para um 
museu da crise. 

O primeiro objectivo do Museu da Crise 
é, através de investigações artísticas, 
circunscrever a crise, contendo-a dentro do 
edifício do Museu para a tornar um conceito do 
passado. Para isso o projecto deverá começar 
tão próximo quanto possível da crise ou seja, 

Neste âmbito, o Museu da Crise concretizou-
se através de três momentos distintos. 

Inicialmente esteve disponível um questionário 
anónimo, dirigido à população portuguesa ou 
com rendimentos em Portugal, nas 7 mesas 
que constituem o projecto Love Difference e 
que estavam localizadas em 7 instituições 
emblemáticas da cidade de Guimarães (a sede 
da ACIG, a Biblioteca Municipal Raul Brandão, 
a ESAP, o Instituto de Design, a Sociedade 
Martins Sarmento, o Tribunal da Comarca e a 
Universidade do Minho). Também em cima das 
mesas, havia notícias da imprensa sobre as 
medidas de austeridade que têm vindo a ser 
tomadas pelo Governo Português, por forma a 
contextualizar politicamente e socialmente os 
questionários.

Estes questionários, foram elaborados a partir 
de entrevistas com Portugueses de diferentes 
estratos sociais e idades, abordando os efeitos 
da crise na sua vida diária e as estratégias 
domésticas encontradas, para fazer face 
às suas dificuldades. As questões estavam 

agrupadas por temas que abrangiam as 
necessidades básicas da vida. No fim de cada 
tema, era pedido aos participantes que dessem 
sugestões de como é que eles próprios têm 
vindo a ultrapassar a crise. Na parte superior 
deste cartaz pode ler uma selecção das 
sugestões apresentadas em quatro semanas 
pelos mais de 350 questionários recolhidos.
As respostas a este questionário integraram 
uma série de workshops, que formam o 
segundo momento do Museu da Crise em 
Guimarães. Os workshops foram realizados 
em cada uma das instituições que acolhe o 
projecto Love Difference, com seis grupos 
distintos da população: ex-emigrantes, 
imigrantes, crianças, estudantes universitários, 
advogados e formadores. Os workshops 
eram iniciados com uma introdução sobre o 
Museu da Crise, os seus objectivos e uma 
breve análise dos dados apurados pelos 
questionários. 

De seguida, os participantes ocuparam-
se da a análise das sugestões recolhidas, 
sistematizando e representando esquematica-

mente os exemplos de economias alternativas, 
partilhando igualmente as suas visões sobre a 
crise e colaborando na criação deste cartaz. 
Os temas recorrentes, foram em primeiro 
lugar as necessidades básicas da vida como 
a alimentação, o vestuário, a saúde e a 
habitação, mas também outras necessidades, 
consideradas por todos essenciais como 
a energia, a educação, o trabalho, os 
transportes, as actividades de lazer e a cultura.

Por fim, o terceiro momento foi composto 
por uma apresentação pública do projecto. 
Para tal, estes cartazes foram espalhados 
pela cidade de Guimarães e foi organizada 
uma mesa redonda na escola artística ESAP, 
onde este cartaz foi igualmente apresentado, 
juntamente com um filme sobre o processo dos 
workshops, contextualizando-os numa análise 
mais abrangente sobre os efeitos da crise e a 
identificação das suas características. Depois 
da intervenção dos convidados, seguiu-se 
um debate sobre as respostas obtidas nesta 
pesquisa, e sobre a crise de forma mais ampla.

Quais são as suas

sugestões?

Nobre, Ivone Gonçalves, Manuela Freitas, Maria da Conceição 
Mendes Pacheco de Lima, Maria Primavera Gonçalves Bento, 
Paula Oliveira, Sandra Rodrigues, Adriana Tavares.

O Museu da Crise agradece ainda a todos aqueles que 
preencheram o questionário e que de uma forma criativa 
deram as suas sugestões, tornando este trabalho possível.

O Museu da Crise foi acolhido na programação do Serviço 
Educativo de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, no 
âmbito do projecto Love Difference, de Michelangelo Pistoletto 
(uma criação de Fondazione Pistoletto, Love Difference e Centro 
de Criação para o Teatro e Artes de Rua, no âmbito da área de 
Arte e Arquitetura de Guimarães 2012).

www.museudacrise.org   |    info@museudacrise.org
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Esta crise serviu para nos alertar 
para a necessidade de poupar mais, 
começando a elaborar uns efectivos 
planos de poupança familiar.
Temos que ir para além dos paradigmas 
existentes e olhar para a vida como um 
grande todo, aí tudo faz sentido e se 
torna bem mais simples ;-)
Levar a refeição para o local de trabalho.
Investir mais na produção e compra de 
produto nacional. (...) Devia-se apostar na 
nossa auto-suficiência e comprar apenas 
o que não nos é possível produzir.
Usar aquilo que está bom e dar a roupa 
que já não serve a instituições.
Tomo banho no ginásio e quando tomo 
em casa demoro menos tempo no banho 
e não deixo as torneiras a correr.
Podíamos fazer vendas de garagem, ou 

Trocar uma competência que tenhamos 
por alguma que não tenhamos e 
queiramos aprender.
Começar a usar a bicicleta com mais 
frequência em deslocações quotidianas, 
articulada com outros meios de 
transporte.
Faço na mesma reuniões cá em casa, 
com amigos, mas cada um traz algo para 
compor a mesa e não ficar muito caro 
para mim.
A mudança começa em nós, temos 
de aprender a cooperar e esquecer a 
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