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CENTRO COMUNITARIO
BAIRRO HORTAS NA AREIA. FARO
COMUNIDAD JOVENS CIGANAS/CIGANOS
SEGUNDA FEIRA 14 OCTUBRE

QUE PERGUNTARIAS AOS TURISTAS?
Hash? Mariguana?
Porque vem para cá?
O que perguntarias ao futuro?
Porque é que não existe alguma coisa para ver o futuro?
Porque não sou milionária?
Que perguntarias a ti mesmo?
Porque penso em demónios?
Porque tenho medo do escuro?
Porque sao maluco?
Porque as pessoas gosao comigo?
Porque eu sou tão boa pessoa?

QUE PERGUNTARIAS A HISTORIA?
Porque é que é uma historia?
O que perguntarias a União Europeia?
O que significa europeia?
Porque é tão grande?
Que perguntarias ao teu corpo?
Porque é que as estrias aparecem
Porque há tantas mulheres boas?
Porque é que eu nao gosto do meu corpo?
Porque o meu corpo é diferente dos outros?
Porque é que só mudas onde nao quero?
Porque nací muito feia?
Porque voces nao tem casas lá?
Que perguntarias ao outro?
Porque te metes na vida das pessoas?
Porque criticam?
Porque os pais nao te deixam sair comigo
Porque não sais conmigo?
Porque vocês tem ódio aos ciganos?
Porque é que os animais contam mais que as pessoas?
Porque meu primo é lindo?
Porque é que as pessoas me põem muitos defeitos?
Porque é tão ciumenta?

 
ESCOLA JOÃO DEUS, FARO / 16 OCTUBRE

QUE PERGUNTARIAS A TEU CORPO?
Porque não deixas os pulmões encheram de ar?
Porque não me ajudas?
Quantos maços de tabaco o meu pulmão iguenta?
O que estas fazendo?
Porque são tão branco?
És saudável?
Que perguntarias a ti mesmo?
Se eu fazer o pino estou a pinar?
Porque eu sou assim?
Porque choro quando estou com raiva ou chateada?
Porque sou tão sensível?
Porque sou tão autista?
Porque feres tanto a ti mesma?

QUE PERGUNTARIAS A UE?
Porque somos tão pobres?
Porque a gaza não é autorizada no pais?
Que perguntarias ao futuro?
Será que o mundo vai mudar muito?
Será que vão a legalizar as drugs?
Será que vão a legalizar a droga?
O mundo terá humanos?
Será que vou ter um bom trabalho?
A floresta resistirá?
que haverá para o futuro de coisas novas?
Porque è que para sobrevivermos, algo tem que morrer?
Qual é a proxima forma de comunicar?
Porque tem muitas pessoas morrendo no presente por 
causa de do futuro.
Porque o alcol é legal e a droga não é?
Que perguntarias ao outro?
Porque a nossa boca tem muito poder em afeitar muitas 
pessoas?
Como estas?
Porque és tão fofa?
Que desporto practicas?
Bora jogar FIFA 20?
Quem eres?
Porque são falsos uns com os otros?
Que perguntarias aos turistas?
porque nao falam português?

QUE PERGUNTARIAS A TUA ESCOLA?
Porque nao explode?
Porque sou obrigado ir a escola contra a vontade?
Porque algumas pessoas sofrem depressão e bullying no 
ambiente escolar?
Porque não se pode fumar na escola?
Porque não há piscina na escola?
porque só falamos da historia de Portugal?
Que achas que és?
Porque nao tens arte?
Porque que somos obrigados a ir a escola?
Porque ensina tão poco sobre o que gosto?
Porque é que na escola não aprendemos o que queremos?
De tanta coisa para inventar foi logo a escola?
Porque tens tão má fama?
Porque nao tens aulas mais praticas?
Porque è obrigatoria?
Porque não ganhamos dinheiro por ir a escola?
Porque feres tanto a ti mesma?
Porque temos de passar tanto tempo na escola?
Porque és tão difícil?

QUE PERGUNTARIAS A HISTORIA?
Porque tem de haver historia?
A quantos anos existe a droga?
Porque algumas ficam no passado?
Achas que os monumentos estão bem conservados?
Porque não aprendem os homens com seus próprios erros?
Porque nos obrigam a ir a escola?
Podes sentar à mesa todos os messias?
Porque tenho que falar de pessoas que estão mortas?



ASSOCIAÇÃO DE MUSICOS / 16 DE OUTUBRO

QUE PEGUNTARIAS AO PRÉDIO?
Que tipo de música gostas?
Porque é que foste fabrica da cerveja?
Estamos tudos?
Podemos ficar aqui para sempre?
Qual é teu segredo?
Se fosses uma musica que musica serias?
Qual a tua idade?
Como te sentes a ter cá a ARCM?
Que no inverno seja bem quente e agradável?
Es capaz de receber qualquer tipo de projeto artistico 
cultural?
Que tipo de musica gostas?
Estamos todos?

QUE PEGUNTARIAS A FARO?
Porque é que é a capital do Algarve?
Porque é que ainda te falta cultura?
Porque é que existe tanta ignorância na juventude actual?
Achas que consegues ser a capital europeia da cultura?
Porque pensam que aqui nada se passa?
Porque das tanta importancia á vida academica?
Como gostarias de ser tratada?
Brasileiros, putas e ladrões?
Estudar onde e bom viver?
porque nao tens mais zonas verdes?
Porque não investem em espaços verdes?
Porque é que es capital do algarve
Do que respiras tu?
Quantos te perdeste de ti?
Continuas a ajudar aos navegantes?
Onde e que esta o teu pulmão?
Porque nao tens casas baratas (se baratas) para alugar?
Porque é que na cidade de faro os cursos profissionais 
são tão pouco financiados?

ASOCIACIÓN DE MORADORES, ISLA HANGARES
/ 17 OCTUBRE

Porque tanta indiferença com os Hangares?
Gostan a de veros esgotados nesta Ilha?
Porque não podemos pôr a nossa ilha como as outras?
Porque os Hangarenses não é tratado em igualdade 
como resto das Ilhas?
Abandono, porque?
Porque o abandono dos hangarenses?
Porque o abandono dos hangares somos dos anos 500 
da guerra?
Porque estamos esquecidos os hangarenses?
Porque é que nos ignoram?
Que interesses tão grandes validam a mentira?
Qual o futuro dos Hangares?
Hangares é Portugal mas está abandonado pelo governo 
O PDM de Faro prevê incluir o cabo de S, Maria?
Há vida nos hangaros de Faro?
Os Hagaros fazem parte do concelho de Faro?
Porqué no sabem que nós somos Faro?

Nosso direito à habitação?
Os governantes abandonaram os hangares?
Porque tanta indiferença com os Hangares?
Gostan a de veros esgotados nesta Ilha?
Porque não podemos pôr a nossa ilha como as outras?
Porque os Hangarenses não é tratado em igualdade como 
resto das Ilhas?
Abandono, porque?
Porque o abandono dos hangarenses?
Porque o abandono dos hangares somos dos anos 500 da 
guerra?
Porque estamos esquecidos os hangarenses?
Porque é que nos ignoram?
Que interesses tão grandes validam a mentira?
Qual o futuro dos Hangares?
Hangares é Portugal mas está abandonado pelo governo 
O PDM de Faro prevê incluir o cabo de S, Maria?
Há vida nos hangaros de Faro?
Os Hangaros fazem parte do concelho de Faro?
Porqué no sabem que nós somos Faro?
Nosso direito à habitação?
Os governantes abandonaram os hangares?

CRIANÇAS ESCOLA E.B 4 DA PENHA / 18 OCTUBRE

QUE PERGUNTARIAS A FARO?
Como foi feitas as coisas em Faro?
Como é que Faro foi feita?
Porque não és maior? 
Quantas pessoas vivem em Faro?
Porque Coca-Cola? 
Porque és pequena, porque existe Faro, porque existe cor-
reios?
Porque as pessoas poluem muito
Porque eu não tenho neve em Portugal? Quando não tenho 
neve fico triste.
Porque as pessoas poluem muito. Porque Faro se chama 
Faro e não outro nome?
Porque que eu fiz um desenho (dezenho) 
Porque Faro é pequeno?
Porque eu acordei com o cabelo?

QUE PERGUNTARIAS A TI MESMO?
Porque os ursos dormeni no inverno. Qual o meu animal?
Porque é que eu nunca estou com a minha cadela
Porque que és pequeno?

QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?
Vou ter um cavalo?
Quando for grande posso ter um carro?
Até que idade viviré?









O QUE PERGUNTARIAS A FARO? 19 OCTUBRE
FARO MERCADO MUNICIPAL, FARO 



Porque nao tens mais árvores? / Why the people in Portugal are so nice? / Why did you 
sleep so long? / Porque que Faro não tem mais jardins? / Siete felici? / Pourquoi visite 
Faro? / Onde esta o parque para as crianças até os 3 anos? / Quando fazem a ponte da 
praia de Faro? / Porque tem tantos azulejos? / Onde estão os espaços verde? / Regional-
ização hospital + accesos + abertura para o mar etc etc? / Para Quando a construção da 
cidade judiciaria em Faro / Que pais pequeno, que pais estranho, Faro é chato, gosto de 
Faro? / Porque tanto de plastico? / Porque diminuíram as luzes de natal? / Vamos continu-
ar a evoluir? / Para quando um sistema de vigilância eficaz? / Esta contente desde o 25 de 
abril com os presidentes que teve? / Quantos predios cor rosa há em Faro? / Qual a oferta 
cultural? / Porque é que não há um espaço comunitário? / Porque tanto betão? / Porque 
nao poem antiderrapante nas passadeiras para as pessoas não se machucarem? / Porque 
cierran los sábados las tiendas? / Porque nao atração de Brasil? / Porque não são criadas 
áreas de circulação de bicicletas?Como responde la ciudad en el turismo? / Existe visibi-
lidade LGBTI em Faro? / Porque não investe mais no bom atendimento? / Vocês gostam 
da gente nova? / Porque Faro não tem uma marina em condições? / As pessoas de todas 
as culturas são bemvindas aqui? / Quando é que a cidade se torna amigável para as pes-
soas? / Heavy metal?? / Porque tantos pombos? / Porque esse défice de atividades cul-
turais? / Why are there so many new buildings? / Que país pequeno que cidade pequena? 
/ Onde estão as casas para as pessoas viverem? / Porque não constroem um edifício com 
spaço para mil habitantes? / Onde estão parques para as crianças com menos de 3 anos 
brincar? / Porque Faro é grande? / Porque não és maior? / Porque Faro não tem templo 









QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?

DOMINGO 20
MERCADO PRAÇA DA IGREJA DO 

CARMO E FEIRA DE SANTA IRIA 



Haverá menos desigualdade social? / Será que o inferno é onde estamos?  / Será que 
tudo é uma ilusão?  / Porque é que não gosto de ervilhas? / Quando? / Porque é que 
estou aqui ao pé de uma menina tão gira? / Quando e como vou morrer? / O que vou ser 
quando for grande? / Porque tenho tantas perguntas para mi mesma? / Tá tudo bem? / 
Que perguntarias a Faro? / Estas com fome? / Quando vai melhorar?  / Esta feliz com 
o presidente? / Porque é que na cidade de Faro os cursos profissionais são tão pouco 
financiados? / Para quando uma cidade mais amigável para as pessoas? / Where should I 
go visit? / Para quando a ligação férrea ao aeroporto? / Porque pagamos a via do infante? 
/ Como impacta el turismo a la ciudad? / Para quando a optimização da frente ribeirinha? 
/ Gostam de viver em Faro?/ Porque é tão difícil alterar a educação? / Existe futuro? / O 
homem vai defender o ambiente? / Morres ou vives? / Quando é que Faro terá menos 
carros no centro-pé da cruz? / Como será o futuro? / Vai ter futuro? / What are the most 
important thing the world citizens can do to be one people? / Quando tiram os postes de 
alta tensão de cima da minha casa? / Porque nao me porto bem? / Porque Hector, porque 
Gabriel? / / Serão os humanos capazes de entender o mal que fazem ao planeta? / Como 
empezamos todo de novo? / O Brexit ainda não aconteceu? / Fiz as escolhas certas? / 
Ainda teremos agua? / No nos pertence? / Estará o futuro preparado para o choque com 
o presente? / Será que vamos viver sem guerra? / Quem é que sabe o futuro? / Porque e 
que nao vejo nada melhor para o futuro? / As mulheres serão respeitadas? / Quando há 
mais felizes? / Se vamos ter futuro? / Porque se paga as folhas de teste e faltas?







WHAT WOULD YOU ASK    YOUR BODY? HENRY STREET, 16 SEPTEMBER













O QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO? 

26 DE OCTUBRE
RUA QUARTEIRA





QUARTEIRAS

GRUPO DE IDOSOS / 22 DE OCTUBRE
 
QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?
Que futuro deixaremos aos nossos netos?

QUE PERGUNTARIAS AO OUTRO?
Como será o futuro dos meus netos?
Gostava que fossem todos felizes 
Porque es tan egoísta?
Perguntaria porque és muito mau.

QUE PERGUNTARIAS A TI MISMO?
Será que vou ser a mesma pessoa até o fim?
Qual é a maneira de resolver os problemas da vida?
Porque é que Quarteira nao tem um hospital?
Eu gostaria de viajar mais?
Eu gostaria ter viajado mais pelo mundo
Quando é que Deus me chama para outra vida?
Porque é que envelheceste?
Porque é que o mundo esta muito mau, ninguém tem 
control?
Gostava de saber o futuro dos meus netos
Porque é que eu não viajei como eu gostaria de ter viajado?
Como vou fazer para ficar mais nova?
Porque é que nada me dá certo?
Como consegues ajudar os teus amigos?. Adoro ajudar o 
outro. 
Porque meus pais nao me levaram à escola?
Porque é que me fiz velha tão depressa?
O que vim cá fazer? 
Porque há tantas cabecinhas boas e há tantas coisas 
ruins?
Porque nao nasci rico e nao muito forte.Gostava de saber
Porque é que não tive mais filhos?
Será que irei envelhecer como qualidade de vida?
Gostava que houvesse união nas familias
Vou ter saúde?
Eu gostaria de viver até os 100 anos?

QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?
Quantos anos vou estar junta com o meu marido?
Que mundo vou deixar aos meus netos e bisnetos?
Poderias dar-me uma vida longe e cheia de paz?
Vamos para melhor, com menos problemas?
Espero uma vida melhor e ter uma vida eterna no paraíso 
na terra?
Agora nada bom. Será que vai para melhor?
Que não fosse tudo tão complicado?
Como será o futuro de Portugal com o nosso governo?
Serás melhor do que fostes até agora?

QUE PERGUNTARIAS AOS TURISTAS?
Porque há tantos deputados?
Que gostassem mais do meu pais que e bonitissimo e 
lindissimo?
Os gosta estar em Portugal?
Se o nosso país é acolhedor ? São felizes aqui?

Será que os turistas gostam do nosso país?
Será que virem em Quarteira juntos a maré?

QUE PERGUNTARIAS A TEU CORPO?
Gosto de meu corpo?
Porque é que meu corpo nao deixa andar como eu quero

QUE PERGUNTARIAS A HISTORIA?
Teremos uma vida melhor?
Porque não temos um mundo melhor
Porque há tantos e pouco fazem os políticos
Gostaria de conhecer o Rei Dom Dinis e a sua esposa

QUE PERGUNTARIAS A UNIÃO EUROPEIA?
Porque o euro?
Será que vamos ser felizes em outro mundo?

ESCOLA VILAMOURA / 23 DE OUTUBRO 

QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?
Será que podemos organizarmos de uma nova maneira?
Como vou ser no futuro?
Será que depois da morte ainda existe vida?
Será que vão haver metodos de teletransporte?
Será que vou viver cá?
Será que no futuro poderei prever o que irá acontecer?
Será que a tecnologia irá a estragar o mundo?
Serei eu feliz?
Serei a pessoa que sempre sonhei ser?
Alguma vez vamos parar de poluir?
Qual será o nosso futuro. Existirá futuro?
O que fizeste no passado?
Os homens terão o periodo?
Serei uma pessoa feliz?
Vamos ter futuro sequer?
A sociedade do futuro será melhor?
O Hugo Strada vai estar presso?
Vou tirar o curso que tanto quero?
O Donald Trump vai ser assassinado?
Qual vai ser a minha profissão?
Será que vou morrer feliz?
O aquecimento global melhorou?
Como é que eu vou morrer?
O porquê da morte?

QUE PERGUNTARIAS A ESCOLA?
Para que serve a escola?
Porque é que a escola é muito cara?
Porque é que a escola é tão difícil de aprender?
Porque tu existes?
Porque tanto dinheiro pago por cada mês?
Porque nao posso ter tardes livres?
Porque é que a escola é tão cara?
Porque tão caro?
Que futuro e direção?
Porque é que não temos mais visitas de estudo?
Irão a baixar a carga horaria?
Nao seria melhor se os professores nos avaliassem de 
outra forma sem ser com testes?

Qual é a melhor maneira de ensinar?
Porque é que a comida é tão podre na cantina?
Porque que pagamos por um ensino mais facil?
Porque pagamos escola?
Porque pagamos 8 euros se na escola pública só se 
pagan 2 euros?
Porque ter distinção entre as escolas?
Porque nao diminuir o preço da bare da papelaria?
Porque é que os estudos portugueses são diferentes 
dos estudos ingleses?
Porque é que temos tanto trabalho?
Porque é que continua a haver bullying nas escolas?

QUE PERGUNTARIAS A UNIÃO EUROPEIA?
Porque é que existem paises sem dinheiro e não os 
ajudam?
Porque é que a UE azeitó paises que não aceitar-
om?
Porque é que todos os paises têm de estar unidos 
numa união?
Porque é que a UE não deixa entrar a Turquia?
Qual é o país mais importante para vocês?
Porque é que existe a UE?
A união é unidad?
Como saberemos se vocês vão melhorar europa?
Porque é que a UE não acaba de vez a pobreza?
Porque existe tanta discriminação na Europa e no 
resto do mundo?
Porque é que ignoran gente pobre na rua mesmo em 
cities ricas?
Porque é que a UE só tem esse numero de paises 
Porque os imigrantes são aceites de forma difer-
ente?
O que é a UE?
Quando vai acontecer a terceira a WW3 
Quando é que as guerras vão acabar?
Porque é que os políticos são corruptos?
Se a UE diz ser algo positivo porque existem paises 
que tem condições para entrar e nao entram?
Porque é que o governo inglês quer que a inglaterra 
saia da UE?
Porque é que a união uma utopia?

QUE PERGUNTARIAS A TI MESMO?
O que irei seguir no futuro?
Será que cada um tem sua alma gêmea?
Porque é que nós nascemos para morrer?
Será que haverá alguma coisa depois da morte?
Porque é que és tão complicado?
Porque é que eu existo?
Quem serei eu no futuro?
Porque é que tenho pensamentos tão aleatórios às 
vezes?
Será que nós mesmo existimos?
Quem sou eu no meio destes milhões de jovens que 
procuram um futuro na vida?
Quem sou eu?
Seré feliz no futuro?
Como será a vida no futuro?
Quem sou eu?

Porque a sociedade é tão cruel?
Quem desejas ser?
Porque é que eu não quero estudar?
O que é eu gosto fazer e fazerei até o resto da vida?
Será que estou a viver no presente?
Serei a pessoa que imaginé no futuro?

FUNDAÇÃO AKREDITA EN MI / 24 DE OUTUBRO 

QUE PERGUNTARIAS A TURISTAS?
Se vão acampar por ahi?

QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?
Eu sinto muito porque o meu cão morreu ontem atropelado
A associação vão mudar o nao?
Porque eu existo?
Será que eu vou trabalhar no Mc Donalds?
Será que os carros vão ter as?
Porque que o meu cão morreu

QUE PERGUNTARIAS AO GOVERNO?
Porque que o presidente da junta prende pessoas?
Qual é o futuro para a evolução da medicina?

QUE PERGUNTARIAS A HISTORIA?
Sempre nos falas todo?
Qual o propósito do código do amor cortés?

QUE PERGUNTARIAS A ESCOLA?
Se vai ser destruída?
Será que daqui para frente vamos poder mexer no telemóvel 
nas aulas?
Gostava que a escola tivesse piscina?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIGRANTES / 25 DE OCTUBRE 

QUE PERGUNTARIAS AO FUTURO?
How i am going to be successful in life?
Why I came in Portugal? What can I do where?
What will happen to earth after 50 years?
O que acontecerá ao nosso planeta se as pessoas continu-
arem com o mesmo comportamento?

QUE PERGUNTARIAS A UNIÃO EUROPEIA?
Why some countries have small salaries?
Quando é que a fome vai ter fim?
Quando é que as desigualdades vão ter fim?
When we get home easily and get jobs in Portugal?
When we easy to get jobs and residences and sufficient 
(sufficient) salary to survive?
When we can easily checkup without any appointment in 
hospital?
Is there any specific class to be in European Union?
Why there is so difference in economy inside the union?

QUE PERGUNTARIAS A TI MESMO? 
Why the past is so difficult to forget?
Is this the path I choose?
Why I like Portugal? Why I like winter? Can we solve our 
lives more easily?
Why some countries are more expensive than the others?
I love my country and my family?
Why you are in Portugal I like Portugal is a very nice coun-
try?
How to life in Portugal if the tax is steel expensive?
Could you please help the foreigner get the passport easy?
Could you please put more employees at the government 
office?

ESCOLA LAURA AYRES / 25 DE OUTUBRO

QUE PERGUNTARIAS A ESCOLA?
Porquê que a profissão docente não é valorizada?
Porquê que existe tanta violência?
Porque avaliam a nossa inteligência com testes?
Porque não tem os só aulas práticas?
Porque nao haver a preocupação com a reciclagem?
Porquê haver tanto desrespeito?
Porque não incentivarem mais os alunos e preocu-
parem-se?
Onde chega a tua voz?
Porque é que estas  tão poluído?
Porque é que tens tão pouca água?
Porque é que não temos mais atividades escolares?
Porque que temos pouca hora de almoço?
Porque saímos tarde?
Porque demoram tanto a servir as pessoas?
Porque que temos tanta materiais para dar?
Porque é que temos tanta carga horária?
Porque é que a escola é tão fria?
Porque as funcionárias são tão arrogantes?
Porque que os profissionais não têm tarde livre?
O que nos ensina a escola para a vida?
O que é a escola comparado á vida lá fora
Porque não se preocuparem com a limpeza e preservação 
do espaço?
Que perguntarias a ti misma?
Porque que és tão desorganizada?
Porque gostas tanto da Kylie Jenner?
Porque és tão medrosa?
Porque tens medo de fazer certas coisas?
O que sou eu aos teus olhos?
O que perguntarias ao futuro?
Ã questão ainda será um problema?
Será temos vida daqui a 50 anos?
Como será o mundo daqui a 100 anos? Melhor o peor?
Terei uma vida estável se continuamos com esta socie-
dade?
Será que terei uma vida feliz ao lado de quem amo?
Como será o planeta?
Will I meet Thomas William Hiddleston?
Será que nós vamos lembrar que nascemos das estrelas?
Que no inverno seja bem quente e agradável

QUE PERGUNTARIAS AOS TURISTAS?
O que os trazia a Portugal?
O que vem em nós que não vem em vocês
Gostaste da viagem?



Quando me darás un beso y otro y otro? / Que verdade se pretende divulgar?  / Se vamos conseguir respirar? 
/ Porque tenho uma mãe tão boa? / Qual é o futuro da terceira idade? / Podemos completamente matar ideias 
extremistas? / Qual é o futuro de Portugal? / Respeitar a natureza em seu esplendor não sujar os jardins? / 
Algum día a corrupção acabará? / O que vais fazer para acabar com a fome do mundo? / O que farias para 
não limitar tanto as pessoas na praia? / Porque somos como somos nós seres humanos tão mauzinhos? / Is 
the war going to have an end? / Quando vão os seres humanos respeitar mais os recursos? / How can we 
use less plastic? / Como vai ser o peixe? / Quando será que seremos todos unidos? / O que é que vai acon-
tecer? / Será que as pessoas falarám umas com outras? / O dinheiro vai encher barriga? / O sorriso vai ter 
rastas outra vez daqui a vinti anos? / O que faria se encontrasse uma carteira como dinheiro? / Quando o 
lixo vai parar? / O que é que fazemos aqui? / Aguentas-te o que te fizemos? / Porquê que a vida são só dois 
dias? / Quantos días temos? / Como sabemos o resultado final do vosso projeto? / Quantas mulheres para 
um homem? / Quando llegará um dia de marchar? / Am I going to be a good mathematician when I am older? 
/ Am I going to have a rainbow car when I am older? / Quem é que sabe alguma coisa do future? / O planeta 
sobrevive ao mal do homem? / Quanto tempo tenho? / Será que chego aos 69 anos? / Será que as reformas 
vão a aumentar? / Será que ganho o euromilhões? / Vem chuva amanhã? / Futuramente poderiamos habi-
tar o planeta Marte? / O mundo estará menos poluído? / Porque as pessoas vivem e depois partem a outro 
lado? / Onde estão as coisas que Deus prometeu? / Onde irias sem medo? / Podremos ser todos veganos? 
/ Que mundo é que vamos dar aos nossos descendentes? / What would you do without health? / How is live 
after Brexit? / Onde é que vai parar? / A world without war and poverty? / Onde ficam os valores básicos (hu-
manos) / Será que a minha mulher nao me deixa? / Se o mundo vai para melhor? / Dame dinheiro / How do 
we reverse the damage we have done to the environment? / What happens to us when we die? / Para onde 
vamos, o quê que o futuro nos reserva? / Que é futuro? / Basta já de tanta porcaria como químicos que fazem 
mal a saúde / Perché non eliminiamo film di violenza e guerra? / Perché non eliminiamo la plastica dal mon-
do?  / Accetti ciò che ti offre la societá? / Perche l´uomo si suicida rovinando l´ambiente? / When the people 
will learn to love? / Liberdade para quando? A verdade e para quando? / Why do i have to leave this beautiful 
country and go home?







O QUE TE PERGUNTARIAS A TI MESMO/A?
27 DE OCTUBRE

PRAÇA DO MAR – 
QUARTEIRA 











Que pergunta meto aqui? / Porque sou difícil em 
aceitar os outros como são? / Porque sou tão ner-
vosa? / Será que temos um impacto positivo na so-
ciedade e no mundo? / O que é que Quarteira pode 
fazer para preservar as praias? / Ages por vonta-
de própria o sob a influência da sociedade? / Será 
que como estás e o que fazes é como te sentes 
melhor? / És a pessoa por quem te apaixonares? 
/ Vou ter ainda mais uns anos de saúde para viver 
bem? / Accetti ciò che ti offre la societá? / Porque 
és retardada? / Eu vou ser feliz? / Porque é que há 
pessoas ignorantes? / Health / Are you part of the 
solution or the problem? / Porque eu gosto tanto de 
brincar? / Como obter mais tempo para mi? / Porque 
adoro viver? / Quem sou eu? / O que nos faz feliz? 
/ Porque que és tão medrosa? / Porque me falta a 
paciência? / Será que vale a pena? / What is the 
future for this area? / O que estou a fazer aqui? / 
A quand un peu plus d’égalité financière? / Porque 
sentimos saudade? / Porque nos queixamos tanto / 
Estás feliz? / Onde está a resposta? / Ho detto gra-
zie oggi? Agradeci hoje? / O que é preciso para me 
levantar? / Continuas apaixonado? / Porque nós 
vivemos? / Porque as matérias da escola não é ar-
tes plásticas?
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EN
Proyecto Pregunta is a civic 
participation device centered 
on the collective generation, 
visualization and viralization of 
debates on the public space.

Its ultimate goal is to activate 
territories and communities 
through the collective generation of 
knowledge.

Each activation, deploys a set 
of tools for civic engagement, 
fostering the collective questioning 
of social issues.

Proyecto Pregunta is a critical 
device, aimed to intervene civic 
participation methodologies.
By intervening these methods the 
project seeks to question and open 
new types of community awareness 
and civic engagement.

BP
Projeto Pergunta é um dispositivo 
de participação cidadã, centrado 
na geração, visualização e 
viralização coletiva de debates no 
espaço público.

Seu principal objetivo é a ativação 
de territórios e comunidades, 
baseado na geração coletiva de 
conhecimento.

Em cada ativação, o projeto 
apresenta um conjunto de 
atividades. para promover 
ferramentas de questionamento 
coletivo de questões sociais.

Projeto Pergunta é um dispositivo 
crítico orientado para ou à a 
intervenção de metodologías de 
participação da sociedade. Através 
da intervenção desses métodos, o
projeto busca questionar e 
abrir novos tipos de discussão e 
consciência cívica.

CA
Projecte Pregunta és una acció de 
participació ciutadana centrada 
en la generació, visualització i 
viralització de debats col·lectius a 
l’espai públic

El seu objectiu principal és 
la generació col·lectiva del 
coneixement a partir de l’acció 
ciutadana. 

En cada acció, el projecte desplega 
un conjunt d’eines d’interacció 
amb la comunitat, orientades 
a fomentar el qüestionament 
col·lectiu de temes socials.

Projecte Pregunta és una acció 
crítica, orientada a la intervenció 
de metodologies en la participació 
ciutadana. Mitjançant la 
intervenció d’aquests mètodes, 
el projecte cerca qüestionar 
i fer visibles altres formes de 
conscienciació i treball comunitari.

#
proyectopregunta 

#
projetopergunta

#
frageprojekt

#
questionproject

#
projectepregunta

DE
Proyecto Pregunta ist ein 
partizipatorisches Projekt, das 
sich mit dem Prinzip des Kollektivs 
sowie der Sichtbarmachung 
und Verbreitung von aktuellen 
Themen im öffentlichen Raum 
auseinandersetzt.

Ziel ist, das kollektive Wissen 
der Bewohner einzusetzen, 
um partizipative Prozesse an 
öffentlichen Plätzen und in der 
Stadtgesellschaft in Gang zu setzen.

Proyecto Pregunta ist als Werkzeug 
für soziales Engagement zu 
verstehen und möchte die 
Menschen bewegen, über soziale 
Themen nachzudenken. Auf diese 
Weise werden neue Formen der 
Kommunikation und des sozialen 
Engagements erforscht.

ES
Proyecto Pregunta es un dispositivo 
de participación ciudadana centra-
do en la generación, visualización y 
viralización colectiva de debates en 
el espacio público.

Su objetivo principal es la acti-
vación de territorios y de comu-
nidades en base a la generación 
colectiva de conocimiento.

En cada activación, el proyecto 
despliega un conjunto de her-
ramientas de interacción con la 
comunidad, orientadas a fomentar 
el cuestionamiento colectivo de 
temáticas sociales.

Proyecto Pregunta es un dispos-
itivo critico, orientado a la inter-
vención de metodologías de par-
ticipación ciudadana. A través de la 
intervención de estos métodos, el 
proyecto busca cuestionar y hacer 
visibles otras formas de concien-
tización y trabajo comunitario.


