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As ideias e doutrinas exprimidas nesta revista são da 

exclusiva responsabilidade dos seus autores. 

A linha editorial desta publicação respeita a liberdade 

de pensamento, no quadro dos valores dos direitos 

humanos, e a sua direcção é aberta à diversidade 

cultural, à livre expressão artística, ideológica e 

orientação religiosa.   

A direcção desta publicação convidou a equipa 

docente do projecto formativo a colaborar nesta 

edição e só se compromete a publicar os textos 

recebidos dos docentes e de outros autores quando a 

sua qualidade e a relevância do seu conteúdo é 

condizente com critérios de natureza académica e de 

ordem técnica, após uma ponderação e avaliação dos 

textos em presença. 

Manifesta-se o interesse de permuta.  

Este terceiro número da revista só é possível existir 

com o apoio institucional do IPVC e o patrocínio de 

entidades empresariais e de pessoas singulares, pelo 

que é nosso dever aqui exprimir um justo 

agradecimento e um simples e muito sincero obrigado.  
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Uma publicação de divulgação das nossas actividades 

académicas é sempre um desafio para quem a cria ou 

para quem lhe dá continuidade. No caso o projecto 

odni  nasceu de uma grande vontade  de fomentar o 

design, a partir da acção colectiva de ensino-

aprendizagem no ensino politécnico de Viana do 

Castelo, e assim lhe dar maior visibilidade na região 

onde vivemos e trabalhamos.  2006, 2009 e agora 2011 

são os anos dos três números publicados da revista 

odni. Todos eles são genericamente diversificados no 

conteúdo e diferentes no seu grafismo.  

Este projecto editorial gera-se no seio da 

coordenação de curso de Design de Ambientes e 

deriva da continuidade do seu projecto, ao ser um 

espaço e instrumento de divulgação institucional do 

âmbito formativo deste ciclo de estudos de Bolonha. 

Como em qualquer projecto de ensino numa 

instituição de ensino superior ocorrem factos e 

situações de desenvolvimento de actividades nas 

suas unidades curriculares, umas de pendor mais 

prático, outras de exercitação metodológica aplicada 

e/ou de cultura projectual, quase sempre em versão 

de trabalhos académicos e somente um reduzido 

volume de propostas de trabalho técnico, ora 

simulado ora proveniente da comunidade externa. E 

isto constata-se e não é novidade porque 

desejaríamos muito poder promover mais a relação 

da formação com a preparação activa de jovens em 

Design e poder prestar “bons” e públicos serviços ao 

ambiente e à comunidade regional. 

EDITORIAL

Todos sabemos que os recursos humanos que 

possuímos na licenciatura são qualificados e que 

estão disponíveis, em cada ano lectivo - de Setembro 

a Junho -, para capt(ur)ar oportunidades que 

configurem casos de prestação(es) de serviço. E tal 

foi sempre um desígnio e propósito desta 

coordenação de curso. Mas os sinais de progresso 

neste domínio e nos últimos anos não são suficientes 

porque mantemos esta abertura de acolher (ao preço 

de serviço público) mais propostas e oportunidades 

para uma cooperação externa. Será que este ciclo de 

crise de recursos financeiros do país associado à 

conjuntura de mudança estrutural da administração 

pública nos é favorável? Talvez, porque é sempre uma 

oportunidade, em face da permanente abertura para 

esta cultura de relação. 

Esta publicação não é pretensiosa nem o seu 

conteúdo pretende ser uma referência especializada 

na área mas antes constituir uma estratégia séria de 

registo do conhecimento, de vários saberes 

intervenientes no perfil do designer, de trabalhos e de 

projectos em que o curso se envolveu, para que a 

citada realidade possa ser invertida ou então mais 

equilibrada. Ao comemorar quinze anos de vida 

formativa, este programa de trabalho está vivo e tem, 

por isso, sentido de acção e de projecto colectivo. Em 

equipa sejamos então capazes de o fomentar mais e 

qualificar melhor! 

Viana do Castelo, 2011-VII-23 | C.Curso
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carácter profissionalizante, já que demonstra um 

carácter de interesse público, de nível regional e 

nacional, a coberto do Despacho nº 4698/2007, do 

Director-Geral do Ensino Superior (do MCTES). 

Partindo de um quadro sócio-laboral moderno, de um 

conjunto de perfis de competências ou de descritores 

funcionais pré-definidos, ditado pelos ambientes do 

designer, chegamos a um curricula em Design de 

Ambientes. O caminho desta formação superior está 

iniciado e tem “rumo”. Que interesses, ambições e 

alcance tem este projecto, no presente e no próximo 

futuro (com ou após Bolonha)? 

Por último, uma interrogação é pertinente após a 

publicação recente da Lei 31/2009: que 

enquadramento funcional se descobre para o 

designer de ambientes? 

Participo, logo existo …

Federico Mayor/UNESCO, 1996 

O DESENHO NO PROJECTO DE DESIGN DE AMBIENTES 

A “recente” reflexão sobre a estrutura curricular do 

curso de Design de Ambientes da ESTG, no âmbito do 

processo de Bolonha, veio questionar o papel que as 

diferentes unidades curriculares desempenham no 

curso e, dessa forma, exigir que o projecto se repense, 

para que os conteúdos programáticos tenham mais 

sentido, maior rigor ou legitimidade, mediante as 

exigências académicas e profissionais actuais.

Assumimos a consideração, legítima e fascinante, de 

q u e  o  D e s i g n e r  é  u m  e s p e c i a l i s t a  d a  

pluridisciplinaridade, assim como pode prover a sua 

formação. A unidade curricular de Desenho é o meio 

operativo de fazer inserir na formação dos designers 

um domínio que lhes diz respeito, que tem sede 

própria, mas que tem o dever de clarificar, para que o 

sentido da sua presença se torne evidente e capaz de 

renovação. O património do desenho é vasto. Cabe-

nos, permanentemente, o esforço e o prazer em o 

interpretar, desvendar, alargar ou aplicar no 

quotidiano. Assim, enunciamos aqui as matérias que 

correspondem aos conhecimentos desenvolvidos na 

unidade de Desenho do Curso de Design de 

Ambientes, reflectidos e reelaborados ao longo do 

ano lectivo, nos consequentes ajustamentos teórico-

práticos e considerando as particularidades dos 

casos de cada processo de aprendizagem pessoal.

Acreditamos que o Desenho é a disciplina que mais 

genuinamente poderá induzir no estudante o 

aparecimento e o despertar de comportamentos e 

apreciações que envolvem, validam e enaltecem os 

processos intuitivos, instintivos, criativos e perceptivos. 

A «metodologia artística» afirma uma parcela do Ser, 

que não é normalmente apreciada, porque resiste à 

tipificação e normalização. A missão desta acção é a de 

evitar o domínio da casualidade no projecto. Esta acção 

é um acto de procedimentos sincrónicos. Para quem 

desenha cada momento é único, cada circunstância é 

uma síntese e a excepção é um princípio.

O desenho sinaliza e regista um “olhar” do momento 

que passa, através da diferenciação e descoberta para a 

especialização da função; pode garantir uma percepção 

e um reconhecimento próprio da realidade. Esse 

reconhec imento  é  i nduz ido  a t ravés  do  

descondicionamento das imagens convencionais, da 

aquisição de técnicas de visualização, de um 

comportamento e exercícios marcados pela atenção aos 

valores e às características da forma, do espaço e da luz. 

O desenvolvimento da percepção do mundo harmoniza 

a nossa relação com o todo porque nos leva a conhecer 

bem, a ver com um olhar exigente e em constante 

renovação. A percepção do desenho é associada à 

representação, “Ver” é comunicar e este é o desígnio 

maior do desenho como representação. Significa isso, 

que o confronto entre a imagem real e a imagem 

desenhada é a chave de uma percepção privilegiada.

Palavras-chave: 

ambientes do designer; perfil de competências; 

projecto compósito; profissionalidade. 

RESUMO. 

Os decisores e interventores da Declaração de 

Bolonha acordaram em criar, até 2010, um sistema 

harmonizado do ensino superior europeu.  

Neste quadro se inscreve a formação em Design de 

Ambientes (1º ciclo), a qual, recorde-se, é uma «herança 

curricular» derivada do bacharelato de Artes, 

Comunicação e Design Paisagístico. Decorridos dez 

anos de experiência formativa de um curricula 

associado a um sistema de formação alicerçado ainda 

na Lei de Bases do Ensino Superior (de 1986), criado 

pela Portaria nº 4/95, de 3-01, e iniciado no Politécnico 

de Viana do Castelo em 1996-97. Este constituiu um 

projecto novo e inovador no nosso ensino público 

politécnico e na sua rede nacional de formação superior, 

dele gerando mais de meia centena de diplomados, 

com o grau de bacharel, e com um perfil técnico em 

Design Paisagístico. Em 2003, a lei de bases não se 

reformulou nem se adaptou á mudança dos tempos e 

das suas circunstâncias, mas eis que surge no país o 

Processo de Bolonha, a partir de 2003, com intuito de 

moldar a estrutura curricular dos planos de estudos do 

ensino superior, tanto ao nível da sua concepção e 

organização como ao nível da sua duração, 

harmonização e relação com a empregabilidade, em 

contexto interno e internacional. Neste âmbito se 

preparou e concebeu o projecto de Design de 

Ambientes, como proposta de oferta formativa da rede 

nacional de formação politécnica, também pioneira e de 
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como paisagem de «segunda natureza», o 

conhecimento dos principais marcos da história da 

arte e da arte dos jardins é fundamental, na medida 

em que os ajuda a compreender a evolução que os 

jardins têm sofrido. Ainda que a história não se repita, 

conhecer como e porquê os jardins chegaram aos 

nossos dias e como poderão evoluir no sentido de 

satisfazer os seus utilizadores, ajuda-nos a repensar 

soluções e fundamenta as nossas opções de 

intervenção nos espaços. 

No âmbito da área científica do paisagismo são 

estudados alguns dos principais momentos da 

história e a sua relação com a arte dos jardins, sendo 

feita uma anál ise cr ít ica dos elementos 

característicos de cada época e relacionados com os 

períodos anteriores, como reflexo de uma 

organização da paisagem, de uma cultura, dos 

movimentos que marcaram épocas e autores.

A pesquisa complementa o processo de ensino-

aprendizagem, sendo pedido aos alunos que façam 

uma abordagem diacrónica de um espaço público, 

com a caracterização detalhada dos principais 

momentos e acontecimentos desse local, sempre que 

possível com destaque para as principais 

modificações através de cartografia ou de fotografias 

e/ou ilustrações.

O conhecimento da arte dos jardins permite cimentar 

os conhecimentos dos alunos de forma a valorizar o 

jardim português como fruto de uma evolução de 

muitos séculos, com influências de todos os cantos do 

globo. E mais, as nossas quintas de recreio, 

santuários, jardins (privados e públicos) e parques de 

interesse histórico e artístico representam um valor 

patrimonial e cultural inestimável. Conhecer a história 

e a sua evolução é fundamental para o entendimento 

da nossa cultura e para a preservação da memória e 

identidade dos povos.

A VEGETAÇÃO COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Apesar da maioria dos alunos ter uma formação de 

base (no ensino secundário) associada ao 

agrupamento das artes, são confrontados e tentados 

a utilizar e a justificar as plantas nos seus exercícios de 

projecto(s). Na unidade de Material Vegetal 

começamos por fazer uma abordagem a conceitos 

próprios das Ciências Agrárias e da Arquitectura 

Paisagista: a botânica, os solos e o clima. Estes são 

conceitos fundamentais para criar uma estrutura de 

pensamento, que dão aos alunos (futuros designers 

de ambientes) uma capacidade de análise e sentido 

crítico que lhes permite trabalhar com a vegetação de 

forma esclarecida. 

O ensino-aprendizagem da vegetação ou material 

vegetal é assim desenvolvido de modo a que os 

alunos conheçam as plantas, as suas características 

ornamentais, a sua evolução ao longo do tempo, as 

limitações edafo-climáticas e também as implicações 

éticas e ecológicas de algumas espécies. Assim, 

procuramos não limitar os conhecimentos do aluno a 

uma paleta estrita de plantas, que decerto acabaria 

por servir como uma receita para usar até à exaustão, 

revelando-se um elemento limitador do âmbito de 

actuação do futuro profissional (do ponto de vista da 

sua capacidade de responder a situações novas), 

também pela limitação geográfica imposta por essa 

mesma paleta de vegetação. Ao praticarmos o ensino 

da vegetação os alunos trabalham como elementos 

activos na exploração do material vegetal, sendo o 

docente tutor e orientador dessa pesquisa. Assim, 

pretendemos que o aluno seja competente na 

pesquisa, para que possa entender com autonomia o 

funcionamento das plantas nos espaços verdes, 

sempre com a valorização do sentido crítico 

necessário à criação de novos ambientes de jardim e 

de novos espaços.

Durante as aulas é também valorizada a pesquisa e 

sistematização das necessidades de manutenção das 

concepção é um acto que requer o desenho como seu 

aliado na comunicação das ideias para o saber-fazer.

Actualmente são vulgares as metodologias 

sistemáticas que pretendem substituir o desenho 

como meio privilegiado para a concepção do 

projecto, facto esse decorrente do desenvolvimento 

das tecnologias dos meios informáticos, da evolução 

das tecnologias dos materiais e dos sistemas 

construtivos amigos do ambiente. É um novo 

contexto, uma nova parcela que enquadra, tanto o 

início como o fim do acto ou cultura de projectar.

Acreditamos que o desenho é o meio mais económico, 

mais simples e genuíno de ascender ou dar saídas à 

elaboração conceptual de sínteses criativas e 

inovadoras. Isto porque é o resultado directo do corpo 

e do espírito humano e não requer aparatos técnicos 

de submissão ou de dependências tecnológicas. 

Aplicamos neste ensino o desenvolvimento do 

Desenho como área de cultura projectual, estrutural e 

instrumental para a projecção de competências 

criativas e técnicas. O Desenho associa e fortifica o 

processo de desenvolvimento do Design. Possibilita a 

construção da(s) ideia(s) e determina o 

aparecimento da forma ou do espaço enquanto 

representação da existência ou da visão do real. 

Assim, a missão do Desenho no curso de Design de 

Ambientes é produzir imagens/espaços que 

remetem para ideias de projecto, com o objectivo de 

gerar uma proposta projectual, de qualificar uma 

concepção, de definir uma poética.

A ARTE DOS JARDINS E OS NOVOS ESPAÇOS 

A arte dos jardins é um conhecimento científico que 

está intimamente ligado com a evolução da 

civilização, embora seja fruto de fenómenos de 

contaminação cultural a diferentes escalas. 

Para que os alunos possam estar mais preparados 

para intervir nestes espaços culturais, qualificados 

O desenho elabora-se pelo conhecimento das 

propriedades que têm as linhas, pontos e manchas e 

pelo carácter da sua combinação. A cada linha e a 

cada mancha está associada uma forma, uma escala, 

uma técnica, um tempo e um ritmo. Os valores 

gráficos são projecções disciplinares dos mais amplos 

valores plásticos que manuseamos e reconhecemos 

através do universo natural. O reconhecimento dos 

valores plásticos e dos seus modos preenche funções 

instrumentais decisivas para a comunicação visual 

criativa e, consequentemente, o satisfazer das 

necessidades e das qualidades expressivas do sujeito. 

O domínio dos elementos semióticos, isto é, dos 

sinais gráficos e das características gestálticas, no 

caso, estruturantes, combinatórias e materiais, que 

detêm a composição, são a base do desígnio, do 

próprio desenho, no seu sentido da percepção e da 

comunicação estética.

O espaço e acto de desenho é entendido como 

território de trabalho, que proporciona a criação de 

um espaço de exercício, que se debruça sobre 

variados tipos de ferramentas inerentes à 

representação de objectos e ambientes. Contudo, 

para uma cuidada observação e consideração da 

realidade, os nossos alunos são convidados a 

desenhar no espaço da urbe de Viana do Castelo, para 

um relação envolvente com a paisagem real, de “jogo” 

de escala(s) e de noção espacial. 

Reconhecemos que, ser capaz de projectar, é ser 

capaz de se colocar perante si próprio, de acreditar, 

de saber superar as dúvidas, as contrariedades, de 

saber o que se quer e quais os meios para o alcançar. 

O desenho é um exercício solitário quando se 

desenha e nos defrontamos com as nossas limitações, 

os nossos hábitos e as nossas aptidões. Como 

concepção e como projecto é um meio para acção, 

isto é, que o desenho situa-se entre o autor, a 

concepção e a realização, que se corporiza noutros 

materiais e espaços que não são os do desenho. Para 

um Designer levar à acção um projecto, uma 
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Portugal tem um sistema ambiental definido, 

organizado e integrado na sua própria administração 

e níveis de actuação orgânica. Tal foi iniciado no 

âmbito da governação ao nível central, desde 1974, na 

primeira Constituição democrática (CRP, 1976) nos 

seus artigos 9º e 66º, e, anos mais tarde, com a 

publicação da Lei de Bases do Ambiente (LBA nº 

11/1987). Esta última consagra nos seus artigos 2º, 5º e 

27º o âmbito do princípio geral, os conceitos e os 

i n s t r u m e n to s  d a  p o l í t i c a  d e  a m b i e n te ,  

respectivamente. Outro aspecto de conteúdo são as 

suas componentes ambientais, distinguindo-se as de 

ordem natural – ar, luz, água, solo vivo e o subsolo, 

flora e fauna – e as de ordem humana – paisagem, 

património natural e construído e poluição - (Capítulo 

II, artigos 6º a 16º, e Capítulo III, artigos 17º a 26º), 

respectivamente.

Os anos noventa do século passado geraram 

temáticas e dinâmicas até então pouco exploradas e 

nalguns casos ainda não agendadas no quotidiano da 

sociedade portuguesa. Os Censos 91 evidenciaram 

então algumas mudanças de perfil sócio-cultural e de 

novos comportamentos e valores adoptados pelos 

portugueses, nomeadamente, uma atitude mais 

consumista e vanguardista, a par do poder de compra 

conquistado e nível de vida propiciado pela 

integração e globalização da economia nacional. A 

Urbanidade, a promoção da Identidade Nacional e as 

respectivas imagens do nosso quadro de vida 

(pós)moderno foram disseminadas e contaminaram 

os espaços sociais tradicionais e mesmos as 

comunidades rurais, bem como o Ambiente foi 

requisito e condição do (ou para) Desenvolvimento e 

as Paisagens locais passaram a expressar-se com 

mais cultura criativa e os Espaços Públicos com mais 

sistemas de objectos artificiais, por vezes de 

linguagem variada, contraditória e por vezes nem 

sempre feliz para a identidade do locus ou da polis. 

Ora é esta realidade que dita novas correntes e 

abordagens ao design português, tanto no campo da 

formação como no campo da sua experimentação 

material e cultural, já que tal se constata na afirmação de 

Rui A. SANTOS (2000:280), que o Design «questiona-

se, apresenta uma multiplicidade de propostas e 

discursos e é susceptível de variados entendimentos, 

assumindo particular importância as preocupações de 

índole ecológica, a criação através do reaproveitamento 

de objectos ou a vertente plástica do design, como se 

constatou na […] Experimentadesign 99, evento 

sensibilizador do design como matéria multidisciplinar e 

globalizante».  Passados dez anos temos agora outra 

Experimentadesign 09, a qual coincide com este evento 

identificado - e-design -, em momento coerente e 

felizmente organizado pela única autoridade pública 

que tem por missão difundir o design nacional entre 

“portas” e fora das nossas fronteiras. 

Foi nessa década que se geraram os novos campos e 

projectos de envolvência com a área do Design, por 

vezes inovadores e precursores da realidade que 

agora vigora. No caso que aqui explanamos e 

perspectivamos o curricula inicial do curso do 

Politécnico de Viana do Castelo (1995) alojava-se na 

área projectual do Design Paisagístico mas este 

evoluiu e reestruturou-se para o campo e área do 

Design de Ambientes (2007), no âmbito do 

conhecido Processo de Bolonha. No momento 

presente se relevarmos a importância quotidiana das 

m o d e r n a s  te c n o l o g i a s  d e  co m u n i c a ç ã o  

electrónica/digital e o papel funcional dos sistemas 

de informação geográfica podemos afirmar que este 

campo formativo e área de projecto deverá, a breve 

prazo, poder evoluir também e constituir-se em outro 

campo de acção ou, em alternativa, qualificar-se 

como especialidade e passar a designar-se por 

«Geodesign». Uma tal prospectiva de acção é natural, 

coerente, articulável e também inovadora; será um 

desafio institucional porque pode ser também um 

ideal de formação politécnica, transversal ao sistema 

oficial e que desafia os canônes estabelecidos ou 

impostos, mas que “casa” com o nosso tempo, com as 

circunstâncias da cultura tecnológica do 

biodiversidade, que o Homem deste século passou a 

consciencializar-se da função do seu «ambiente 

natural» como a última reserva de bio-recursos e 

fronteira última para garantir a sua sobrevivência 

(próxima e futura) como comunidade cultural da Terra. 

O Ambiente é um conceito polivalente porque é 

entendido e interpretado de modo distinto pela 

cultura matricial dos diferentes povos e regiões do 

mundo, ora centrado nos seus elementos biofísicos 

naturais ora centrado no sistema humano; é também 

um conceito transversal porque está presente em 

todas as dimensões funcionais da escala humana, ou 

seja, tem influência nas acções humanas e é 

influenciado pelas próprias actividades humanas. 

Assim, devemos relativizar o conceito de Ambiente 

porque ele pode ter um significado mais ecocêntrico, 

quando privilegia os aspectos do seu ambiente físico-

natural, e um significado antropocêntrico, quando 

abarca o conjunto tanto do ambiente natural como o 

denominado ambiente humano. Por outro lado, este 

conceito tem um sentido amplo e um sentido restrito, 

já que o valor da protecção dada ao ambiente pugna 

pela defesa da vida natural e humana, no seu conjunto, 

enquanto essa defesa pode ser somente centrada nos 

aspectos da vida/ambiente natural, respectivamente. 

Em termos de senso comum o seu significado traduz-

se ou resume-se pelo conjunto de circunstâncias 

(materiais e espirituais) que determinam o estado do 

«nosso quadro de vida», quer de problemas quer de 

valores gerados pela relação Homem/Natureza. Na 

realidade há vários quadros de vida e nestes se 

inscrevem também diferentes níveis de qualidade 

ambiental. Logo, o que mais interessa e é importante 

para esta temática e sua perspectiva de 

desenvolvimento é um dado «quadro de qualidade 

ambiental» do nosso sistema de vida (local, nacional 

ou supranacional), em que esta qualidade ambiental é 

uma medida da aptidão do ambiente para satisfazer 

as necessidades do Homem e garantir o equilíbrio do 

Ecossistema (Melo & Pimenta, 1993). 

diferentes plantas, no sentido de se conseguir, no 

futuro, projectar e criar espaços mais atraentes e 

sustentáveis. Para isso, o conhecimento da vegetação 

autóctone é essencial. Ou seja, se procuramos plantas 

que se adaptam às características edafo-climáticas do 

local, a primeira escolha deverá recair necessariamente 

sobre a vegetação autóctone ou naturalizada. 

No conjunto final, todos os alunos deverão ser 

capazes de responder às diferentes escalas do 

projecto ambiental ou urbano, de solicitações 

académicas ou profissionais, sem qualquer tipo de 

limitação de conhecimento de matriz climática, 

geográfica ou de outra índole. 

O AMBIENTE E OS SEUS CONTEXTOS DE ESTUDO 

EM DESIGN

Desde a década de setenta do século vinte que o 

Ambiente emerge como área de interesse social e 

passa a inscrever-se na agenda política dos países, 

quer desenvolvidos ou em desenvolvimento, quer 

como na sua própria ordem jurídica, em face dos 

progressos alcançados pela humanidade e pela 

conquista de novas fronteiras em todos os domínios 

geográficos. Ao mesmo tempo que o Homem pisou a 

Lua (NASA, 1969), o sistema terrestre é encarado pela 

geofísica e bioquímica como um super-organismo 

vivo que recebe e gere metabolicamente os 

progressivos impactos das acções humanas, com a 

capacidade de se recompor para um reequilíbrio 

sistémico - a teoria Gaia (Margulis & Lovelok, 1972; 

1974). E isto decorre no período em que se enuncia a 

evidência de uma primeira crise ambiental grave, 

derivada da ocorrência de desastres ecológicos de 

natureza variada, de casos de poluição química e 

radiológica e de degradação paisagística crescente 

em vários habitates e meios naturais terrestres. 

É esta primeira sinalização de crise ambiental (global) 

e de progressiva destruição dos últimos sistemas 

naturais, mais tarde qualificados de recursos de 
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As restantes áreas (mais recentes) vivem 

actualmente num emaranhado de possibilidades e 

opiniões não consensuais quanto à natureza da sua 

realidade profissional, sem um código ético de 

conduta próprio e sem uma orientação capaz de 

definir as suas áreas de intervenção, oscilando ao 

sabor dos momentos e interesses de quem promove 

essas mesmas áreas de profissionalização. 

Designer de Ambientes 

Dentro das várias áreas criativo-projectuais do 

Design, o design de ambientes é aquela que surgiu 

mais recentemente, e que de certo modo abre uma 

nova perspectiva relativamente ao âmbito das 

fronteiras que limitam o campo de acção destes 

profissionais, aproveitando e explorando as 

debilidades de outras vertentes como é o caso do 

design de interiores. Passo a explicar: colocando-me 

na perspectiva de arquitecto/profissional liberal 

experimentado a lidar quotidianamente com a 

realidade profissional destes designers, fico com a 

noção (e são vários os casos que conheço), que, de 

uma forma geral (claro que existem excepções), se 

generalizou que os designers de interiores se 

reportam à gestão e venda de produto(s), por vezes 

representantes de marcas de equipamento, 

mobiliário e afins, e que visando apenas o lucro, 

exploram clientes mal informados porque 

desconhecem na realidade as verdadeiras 

competências e obrigações ético/profissionais que 

estes técnicos deveriam proporcionar aos seus 

clientes, desvirtuando e enfraquecendo a verdadeira 

essência criativa das suas capacidades.

Por outro lado, a área do projecto urbano e do 

planeamento, são outra das janelas de oportunidades 

que o Design de Ambientes explorará, fomentando a 

formação de técnicos capazes de integrar equipas 

multidisciplinares para a qualificação do Ambiente na 

cultura do espaço/território. A formação académica 

que está formatada permite que o Designer de 

Ambientes possa contribuir de forma significativa no 

desenho do ambiente urbano, num intervalo/campo 

definido entre a arquitectura e o urbanismo. Este 

campo está ainda por desenvolver, na medida em que 

o arquitecto pode não estar habilitado pela própria 

formação a desenvolver estudos específicos de 

análise gráfica/conteúdos sobre a forma da paisagem. 

E o urbanista quando programa a organização do 

território não está a pensar no desenho da forma. As 

nossas cidades, a nossa paisagem cada vez mais 

urbana e difusa viabilizam quadros de entendimento 

de composição das suas formas.

Para além destas duas áreas de interesse, relevantes 

para a sua afirmação na realidade profissional, o 

design de ambientes tem como objectivo dotar 

profissionais capazes nas áreas: do desenho de 

mobiliário urbano; da comunicação gráfica e 

sinalética; na cenografia e design de espaços 

efémeros. Mas será sem dúvida, como afirma o 

Arquitecto Paisagista Caldeira Cabral, “…o desenho 

do espaço exterior em relação ao homem.”, em que 

esse ambiente relacional e a arquitectura de interiores 

são os campos de acção apropriados para estes 

futuros profissionais. 

À luz da quantidade de legislação que surge 

vertiginosamente no desespero de simplificar o que é 

burocraticamente complexo, a nova Lei n.º 31/2009, 

de 3 de Julho, que aprova o regime jurídico que 

estabelece a qualificação profissional exigível aos 

técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição 

de projectos, pela fiscalização de obra e pela direcção 

de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e 

os deveres que lhes são aplicáveis, revogando 

expressamente o Decreto n.º 73/73, de 28 de 

Fevereiro, abrindo um novo quadro de qualificação 

profissional para a elaboração e subscrição de 

projectos, para apreciação de projectos e para a 

direcção e fiscalização de obras, não contemplou os 

profissionais da área do Design . 

Será um passo importante para o reconhecimento da 

cultura humana, da natureza dos seus ambientes e 

suas problemáticas actuais e de sustentabilidade. 

Outro domínio formativo é fornecido pela didáctica 

das ciências sociais e humanas, em especial, as áreas 

curriculares motivadoras do saber envolver-se para o 

saber (trans)formar-se. 

MATEARIALIZAÇÃO DO CONCEITO PROFISSIONAL 

DE DESIGN DE AMBIENTES. Questão Prévia

A actividade de designer atravessa actualmente, 

fruto do número crescente destes profissionais, a 

necessidade urgente em clarificar e distinguir as suas 

áreas/fronteiras de acção/actuação e definir o seu 

papel na sociedade actual. Para isso urge a criação de 

uma entidade/associação que reúna o consenso 

maioritário destes profissionais, para defesa dos seus 

interesses e da sua missão.

De facto, observamos actualmente a dificuldade com 

que os designers se deparam para saber onde 

começam e acabam as suas competências. No seio da 

classe profissional, a dúvida surge frequentemente, 

com formas reivindicativas para uma clarificação das 

respectivas áreas de actuação. Impõe-se pois que 

urgentemente, seja aprovada uma regulamentação 

própria e adequada à classe, por forma a contribuir 

para a sua afirmação junto da sociedade, 

transmitindo-lhe competência, responsabilidade, 

seriedade e clareza nos actos. Será por esta via a sua 

afirmação profissional. 

Há no entanto, áreas dentro do design bem 

consolidadas e com provas dadas dentro da 

sociedade civil - são exemplo, o design gráfico, o 

design de moda e o design industrial. Estão, em meu 

entender na primeira linha da afirmação da classe, 

pois para além de terem alguns anos de avanço sobre 

as novas opções e modalidades dentro do conceito 

de design, têm os seus campos de acção e fronteiras 

de actuação bem definidas e consolidadas.

conhecimento e mesmo com as necessidades de 

qualidade dos nossos recursos humanos, para a 

região e país num horizonte próximo. 

DESIGN(ER) DE AMBIENTES. CURRICULA E PERFIL 

FORMATIVO

De acordo com o quadro nacional aplicável á 

Administração Pública Portuguesa, bem como o seu 

respectivo dispositivo normativo e orgânico que a 

enquadra, foi há poucos anos definido um recurso 

humano qualificado de Técnico Superior de Design, o 

qual é uma categoria da carreira superior e de pendor 

profissionalizante (2002), já que foram estabelecidos 

superiormente os seus respectivos conteúdos 

funcionais, a saber: 

«Exerce com autonomia e responsabilidade, funções 

de estudo, concepção e adaptação de métodos e 

processos científico-técnicos inerentes à licenciatura e 

inseridos nos seguintes domínios de actividade:  [1] 

criação, execução e acompanhamento de todo o 

processo inerente á produção de materiais, gráficos 

(informativos e promocionais); [2] elaboração de 

propostas de materiais gráficos adaptados a vários 

suportes de divulgação; [3] elaboração de manuais de 

identidade de imagens gráficas, projectos de 

identidade corporativa (corporate identitity); [4] 

concepção e projectos de espaços de divulgação, 

incluindo a selecção e adequação de materiais; [5] 

emissão de pareceres técnicos, no domínio do design.»   

Ora um tal enquadramento funcional evidencia um 

conjunto de actos técnicos que requerem saberes de 

índole multidisciplinar mas muito centrados no 

campo projectual inerente á realidade sistémica da 

Comunicação (gráfica e/ou multimédia).  

Uma tal qualificação técnico-profissional deve ser 

tomada em linha de conta, em especial quando essas 

valências técnicas e práticas implicam relações com 

outros domínios científicos - do saber-criar para o 

saber-aplicar/projectar -, o que exige o conhecimento 

consolidado e diversificado do contexto espacial da 
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CONCLUSÃO  

O Design de Ambientes existe como área de interesse 

púb ico,  tem um cur r icu la  académico  e  

profissionalizante no contexto actual de Bolonha e 

pratica-se para qualificar os nossos recursos para a 

nova «sociedade do conhecimento». A sua realidade 

formativa justifica-se porque a montante dele está 

um quadro de estudo suportado em ferramentas de 

comunicação técnica e visual, uma diversidade de 

ambientes/espaços/paisagens e suas valências 

práticas em projecto e, para seu complemento, uma 

experiência de cultura projectual que o enquadra e o 

configura como projecto para o próximo futuro. 

Key-Words: 

Designer's environments; profile of competences; 

compound project; professionalism.

ABSTRACT. 

The deciders and the experts of the Declaration of 

Bologna agreed in creating until 2010, a harmonized 

system of european higher education.

In this framework does inscribe the education in 

Design of Environments (1st cycle), which is a 

“curricular heritage“ derived from the bachelor's 

degree in Arts, Communication and Design of 

Landscapes. Past ten years  of  formative experience 

in curricula associated to a system of education 

founded by the law Lei de Bases do Ensino Superior 

(dated 1986), created by the Decree Decreto 4/95 of  

3-01, and initiated in the Polytechnic of Viana do 

Castelo in 1996-97. This constituted a new and 

innovative project in our higher education, resulting in 

more than fifty graduated with bachelor's degree and 

technical profile of Designers of the Landscapes. In 

2003, this law wasn't reformulated neither adapted to 

the changes of the time and its circumstances. That's 

when the Process of Bologna comes into existence in 

the country, with the intention to mold the curricular 

structure of higher education, both at the level of its 

conception and organization as at the level of its 

duration and in the terms of employability in interior 

and international context. In this context it was 

prepared and conceived the project of Design of 

Environments, as a proposal of formative offer of the 

national network of polytechnic education, also 

pioneer and of professionalizing character, as it 

reveals to be of public interest regionally and 

nationally, comprehended by the Diligence Despacho 

nº 4698/2007 of The General Director of Higher 

Education (MCTES).

Beginning from a modern social and labor framework, 

from a set of profiles of competences or predefined 

2 — Para efeito do previsto no número anterior, as 

associações públicas profissionais devem 

estabelecer entre si protocolos que, tendo por base a 

complexidade da obra, as habilitações, formação e 

experiência efectiva dos técnicos nelas inscritos, 

definam os tipos de obra e os projectos respectivos 

que ficam qualificados a elaborar e as obras em que 

ficam qualificados para desempenhar as funções de 

direcção e de fiscalização de obra…”, deixando uma 

porta aberta para que os designers de ambientes 

possam ser responsáveis por algumas modalidades 

(prévias I) de projectos, mais concretamente aqueles 

que estão isentos de licença e elencados nas alíneas 

c) a i) do artigo 6º do RJUE cumprindo com os pontos 

2, 3, 4 e 5 do mesmo artigo, a saber:

Artigo 6.º

Isenção de licença

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 

4.º, estão isentas de licença:

a) As obras de conservação;

b) As obras de alteração no interior de edifícios ou suas 

fracções, à excepção dos imóveis classificados ou em vias 

de classificação, que não impliquem modificações na 

estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das 

fachadas e da forma dos telhados;

c) As obras de reconstrução com preservação das 

fachadas;

d) As obras de urbanização e os trabalhos de 

remodelação de terrenos em área abrangida por 

operação de loteamento;

e) ……..

f) ……..

g) A edificação de piscinas associadas a edificação 

principal;

h) As alterações à utilização dos edifícios, bem como 

o arrendamento para fins não habitacionais de 

prédios ou fracções não licenciados, nos termos do 

n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 160/2006, de 8 

de Agosto;

i) As obras identificadas no artigo 6.º -A;

arquitectura, engenharia e arquitectura paisagista 

como um direito dos cidadãos contribuindo para a 

melhoria do ambiente que nos rodeia e evitando as 

consequências nefastas que assolam a qualidade das 

nossas urbes e das nossas paisagens.

Analisando a legislação em vigor tentarei vislumbrar um 

quadro de possibilidades/abertura para a aplicabilidade 

técnico/profissional dos conhecimentos dos Designers 

de Ambientes.

Segundo as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 6.º do 

RJUE, embora não seja claro, subentende-se que 

existem outros projectos que podem ser subscritos 

por outros técnicos, quais? 

Vamos ver o que diz o artigo 6.º do RJUE.

Artigo 6.º

Isenção de licença

1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.º, estão isentas de licença:

a) As obras de conservação;

b) As obras de alteração no interior de edifícios ou suas 

fracções, à excepção dos imóveis classificados ou em 

vias de classificação, que não impliquem modificações 

na estrutura de estabilidade, das cérceas, da forma das 

fachadas e da forma dos telhados.

Os restantes âmbitos de projecto serão subscritos 

apenas por Arquitectos, Engenheiros Técnicos Civis, 

Engenheiros Civis e Arquitectos Paisagistas. 

No entanto e ainda na Lei 31/2009, o artigo 11.º - 

Protocolos para definição de qualificações 

específicas, acrescenta: 

“1 — Compete à Ordem dos Arquitectos, à Ordem dos 

Engenheiros e à Associação Nacional dos Engenheiros 

Técnicos e, quando se justifique, a outras associações 

públicas profissionais, no uso de poder regulamentar 

próprio, a definição das qualificações específicas 

adequadas à elaboração de projectos, à direcção de 

obra e à fiscalização de obra que aqueles estão 

habilitados a elaborar, nos termos da presente lei.
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learning outcomes imposed by the environments of 

the designers, we get to the curricula of the Design of 

Environments. The path for this higher education has 

been initiated and it has got its course. Which 

interests, ambitions and range does this project have, 

in the present moment and in the near future (with 

and after Bologna)?

And for least, there is one interrogation that's 

pertinent after the recent publication of the Law 

31/2009: which functional framing will be found for 

the designers of environments?
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Em Fevereiro de 1994, o semanário literário inglês The 

Times Literary Supplement publicou uma carta 

subscrita por mais de sessenta intelectuais e artistas 

britânicos que protestavam contra os “moinhos de 

vento ao redor de Haworth” (Gipe 1995, Samuel 1994). 

A área que circunda a aldeia inglesa de Haworth 

adquiriu notoriedade como “Região Brontë” por ter 

sido habitada pelas irmãs Brontë e também 

(porventura, sobretudo) por surgir profusamente 

invocada nos romances daquelas escritoras 

o i tocent i stas .  Os  s ignatár ios  ex ig iam o  

estabelecimento de uma moratória que impedisse a 

instalação de aerogeradores eólicos na região. 

Desaprovavam aquilo que entendiam ser um “assalto 

ao nosso património literário e artístico” e a 

“espoliação de uma paisagem importante, com 

associações literárias singulares”. No essencial, 

pretendiam que os aerogeradores não fossem 

avistáveis dos cenários literários de Haworth.

Encontrei este episódio comentado em livros do 

historiador britânico Raphael Samuel – como 

exemplo de atribuições sagradas outorgadas à 

paisagem, proporcionadas por associações artísticas 

(1994: 209) – e do autor americano Paul Gipe – 

enquanto ilustração contemporânea de uma longa 

tradição de crítica de estruturas modernas, 

epitomada pela polémica sobre a construção da Torre 

Eiffel, em Paris, no final do séc. XIX (1995: 254). 

Ambos estes entendimentos são, de alguma maneira, 

relevantes aqui.

Este texto propõe apresentar um brevíssimo retrato 

cultural da disseminação recente da indústria eólica 

numa região que também pode ser defendida – como 

Energia eólica no Alto Minho:
Algumas notas etnográficas 

Carlos Mendes

1 - Projecto “Eoliennes et paysage”,  financiado pelo Ministério 

francês do Ambiente (MEDDAD - Programa PDD "Paysage et 

Développement Durable. Ana Isabel Afonso, do Departamento de 

Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, coordenou a pesquisa portuguesa.

tem sido argumentado pelo antropólogo António 

Medeiros em vários dos seus textos – enquanto 

“paisagem literária”, o Alto Minho, pela profusão de 

imagens literárias produzidas sobre os seus espaços 

físicos. Trata-se de um texto fundamentalmente 

exploratório, motivado pela minha participação num 

projecto de pesquisa internacional sobre energia 
1eólica , em que apresentarei brevemente algumas 

notas etnográficas avulsas de visitas a um parque 

eólico na Serra de Arga e ao cluster industrial de 

energia eólica no município de Viana do Castelo. As 

fábricas instaladas no município de Viana e os 

parques eólicos disseminados pelo Alto Minho 

promovem, na minha opinião, ligações entre espaços 

físicos e pessoas, assim como oportunidades para o 

estabelecimento de novas possibilidades de 

comunhões simbólicas – entre o país e a “Europa”; 

entre o local, o nacional e o global – e de 

intermediação entre o “moderno” e a “tradição” ou 

entre a “natureza” e a “cultura”.

Uma tradição literária consistente no curso do séc. 

XIX e do começo do séc. XX produziu imagens 

pitorescas em abundância sobre a paisagem do Alto 

Minho, sobretudo evocações pastoris de uma Arcádia 

rural (Medeiros 1995). Além disso, pode considerar-se 

o Alto Minho como lugar central na imaginação 

cultural nacional. Como é sabido, adoptou-se o traje à 

vianesa como traje nacional (Medeiros, Pereira e 

Botelho 2009). A “minhota”, nota-o António 

Medeiros, tornou-se numa espécie de “Marianne” 

portuguesa e vários esforços se fizeram para decretar 

a região como “paisagem de eleição” da nação 

(Medeiros 1995).

Actualmente, o Alto Minho encontra-se também em 

processo de se tornar numa das regiões 

emblemáticas das políticas energéticas nacionais e, 

por consequência, um lugar de invocação certa no 

contexto da retórica política de “modernização” do 

país. Em 2008, por exemplo, o Presidente da 

República, Aníbal Cavaco Silva, inaugurou em Vila 

Nova de Cerveira um “roteiro” presidencial dedicado 

ao tópico das “energias limpas”. Ali, visitou o Parque 

Eólico de São Paio, um dos primeiros pólos do Parque 

Eólico do Alto Minho que se esperava tornar-se no 

maior parque eólico europeu em pouco tempo (com 

uma capacidade instalada de 240 MW). Em 2008, a 

capacidade instalada no distrito de Viana do Castelo 

seria aproximadamente de 300 MW, tornando-o 

largamente no distrito com a maior capacidade 

instalada no país.

Um dos parques que visitei na região foi o Parque 

Eólico de Arga, inaugurado em 2006. Nele funcionam 

doze aerogeradores correspondentes a uma 

capacidade instalada de 36 MW, localizados no interior 

do perímetro de um sítio classificado da Rede Natura 

2000. Para além deste seu estatuto de conservação, a 

Serra de Arga é também um lugar religioso 

emblemático na região. Vernaculamente, Arga é 

também referida como “Montanha Santa”. No 

passado, foi habitada por eremitas e nela permanecem 

edificados religiosos procurados por visitantes.

No mesmo ano em que se instalou este parque eólico 

em Arga foi também inaugurado o Templo da Senhora 

do Minho, seis décadas depois de este ter sido 

projectado em meados da década de 1940. O santuário 

foi construído na Chã Grande, no alto da Serra de Arga, 

a mais de 700 metros de altitude, e abriga a Senhora 

do Minho, uma imagem da Virgem trajando de acordo 

com o costume regional. Quando se chega à Chã 

Grande, é provável que se seja recebido por cabras e 

vacas, apascentando-se em liberdade, num cenário 

evocativo do imaginário pastoril. O antropólogo João 

Vasconcelos descreve este lugar singular, referindo 

outro elemento também importante para a sua 

caracterização: “The primitive chapel is still there. It is 

primitive in both senses of the word, because it is the 

older temple and also because it is such a simple 

construction: a small shelter made entirely of stone 

nestling between rocks” (Vasconcelos 2005: 22). É 

portanto enquadrado por uma paisagem repleta de 

vestígios do passado cultural e geológico, num lugar 

repleto de ruínas – de emblemas da efemeridade dos 

feitos humanos face à natureza, no sentido que Walter 

Benjamin (1998) lhes atribui –, que encontraremos o 

Parque Eólico de Arga.

Na vizinhança deste parque eólico, fica o Mosteiro de 

São João d'Arga. Em 1998, o Instituto Português do 

Património Arquitectónico (IPPAR) propôs a 

classificação do Mosteiro de São João d'Arga como 

monumento nacional, sublinhando a relevância da 

capela do santuário enquanto testemunho medieval na 

região. Aparentemente, terá sido sobretudo por 

insistência do IPPAR que as entidades licenciadoras 

condicionaram a instalação do Parque Eólico de Arga à 

recolocação de três aerogeradores que, se fosse 

executado o projecto inicial, seriam avistáveis do 

pequeno mosteiro, o que foi seguido pelos promotores. 

Por outro lado, o Mosteiro de São João d'Arga é, 

desde logo, um lugar interessante para um 

antropólogo, por dele existir uma descrição 

etnográfica produzida por um etnógrafo importante, 

Ernesto Veiga de Oliveira, no começo da década de 

1970 (Oliveira 1995). Este pequeno artigo sobre a 

Romaria de São João d'Arga que ali ocorre 

anualmente tornou-a num lugar de memória das 

festividades cíclicas portuguesas e do imaginário 

etnográfico regional. É possível presumir que 
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sua perspectiva, a energia eólica representará uma 

nova centralidade para a sua cidade e para a região. 

Na realidade, para além dos impactos económicos 

óbvios, a indústria das “energias limpas” poderá estar, 

de alguma forma, a remodelar Viana do Castelo e a 

região de diferentes formas. As conferências e 

workshops sobre o tema das energias renováveis 

multiplicam-se. Foi, por exemplo, em Viana que o 

Trade Center português patrocinou uma feira 

internacional de “energias alternativas” e um 

congresso (segunda edição em 2008). Na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, as energias 

renováveis estruturam programas graduados e pós-

graduados na área de engenharia e é notório o 

crescimento da l i teratura sobre o tema 

disponibilizada pela biblioteca da ESTG para quem a 

visite há mais de uma década. Da mesma maneira, o 

município de Viana do Castelo – que passou a 

promover oficialmente a sua sede de concelho como 

“cidade saudável” – construiu um centro de 

i n te r p re t a ç ã o  a m b i e n t a l  re ce n te m e n te ,  

reconvertendo um velho moinho de maré. Nas 

estradas da cidade,  c irculam autocarros 

ambientalmente benignos e é possível utilizar 

ciclovias. Na região, mesmo uma companhia teatral, a 

Comédias do Minho, é patrocinada por uma empresa 

de energia eólica. 

Numa região plena de arcaísmos, tradicionalmente 

interpretados como signos de desenvolvimento 

adiado, as energias renováveis parecem ser 

encaradas como uma oportunidade de recolocar o 

M inho  no  expresso  da  “modern ização” .  

Aparentemente, esta região que alimentou o 

imaginário nacional durante décadas com imagens 

abundantes e emblemáticas do passado proporciona, 

de novo, novas imagens para se pensar o país. Desta 

vez, essas serão imagens de “modernidade”, de 

“progresso”, “desenvolvimento económico”, de 

natureza mecanizada, não em substituição de 

imagens precedentes, mas propondo possibilidades 

novas de convívio entre velhas e novas imagens.
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Lanheses, um segunda fábrica de pás eólicas, um 

investimento voluntário da Enercon. O compromisso 

da empresa seria o de produzir 600 aerogeradores de 

2 MW, de forma a corresponder às licenças já 

atribuídas pelo governo português em 2005 para 

instalação de 1200 MW no país. Da mesma forma, a 

Enercon concentrou em Lanheses todos os 

departamentos que se encontravam dispersos por 

outras instalações da empresa. O conhecimento flui 

entre a Alemanha e Portugal; técnicos portugueses 

obtêm formação na Alemanha, enquanto que as 

fábricas localizadas na província minhota são 

visitadas com regularidade por alemães.

Em Viana do Castelo, produzem-se semanalmente 

quinze pás e uma torre por dia, enquanto que se 

espera que as fábricas de Lanheses produzam cerca 

de 150 aerogeradores todos os anos. O número 

considerável de empregos oferecidos pela Enercon 

contribuiu para atenuar as consequências do declínio 

da indústria têxtil em localidades na vizinhança de 

Viana do Castelo. Quase metade dos trabalhadores 

admitidos pela Enercon na região são mulheres.

Em Julho de 2009, visitei, juntamente com a 

coordenadora da equipa portuguesa do projecto 

“Eoliennes et paysage”, as fábricas de Viana e 

Lanheses, a convite do director da Enercon Portugal e 

acompanhando um grupo de rotários locais. Esta foi a 

primeira visita organizada às fábricas da Enercon de 

uma comitiva estranha à empresa. A visita foi 

antecedida por uma sessão do Rotary Club de Viana 

do Castelo num hotel local que tinha o director da 

Enercon como orador convidado. No final da sessão, 

o director da Enercon ofereceu uma miniatura de 

grande escala de um aerogerador característico da 

Enercon ao presidente do Rotary Club local, 

convidando-o a colocá-la na secretária “como signo 

de modernidade”, notou. O director da Enercon gosta 

de pensar o cluster industrial como “o centro de uma 

indústria energética moderna em Portugal”, o que é 

reiterado pelo discurso político a nível nacional. Na 

algumas pessoas que nela participem e que estejam 

familiarizadas com a literatura etnográfica 

portuguesa sejam tanto atraídas pela festividade 

quanto pela expectativa de reconhecimento da 

descrição lida no livro de Veiga de Oliveira. Este texto, 

especialmente fascinado com as práticas expressivas 

que nela se executam, a ponto de caracterizar a 

romaria como “academia de dança”, proporciona 

várias imagens pitorescas da cultura regional 

minhota, em que os romeiros parecem representar 

documentos vivos de um passado ancestral. Uma 

fotografia panorâmica do mosteiro em dia de romaria 

e da paisagem que o enquadra ilustra o texto, 

apresentando uma representação particularmente 

bucólica daquele espaço. Como no episódio de 

Haworth, a resistência à implantação de um parque 

eólico que pudesse ser visto do Mosteiro de São João 

d'Arga – resistência que, tanto quanto pude perceber, 

também terá envolvido a comissão de festas local – 

será igualmente motivada pelo desejo de preservar 

“património intangível”. A introdução de maquinaria 

moderna naquele cenário quase pristino que a 

imagem de Veiga de Oliveira documenta 

condicionaria, inevitavelmente, a fruição estética da 

paisagem e sobretudo actualizaria a descrição 

característica que o famoso etnógrafo produziu. Este 

processo de negociação ficará porventura como 

ilustração apta de flexibilidade perante valores 

religiosos e as necessidades de preservação de 

património num lugar emblemático.

Ainda no Alto Minho, podem localizar-se duas 

importantes instalações fabris de estruturas eólicas 

na cidade de Viana do Castelo e em Lanheses, ambas 

geridas pela empresa alemã Enercon, como parceira 

de um consórcio internacional. Em Viana, instalaram-

se em 2007 uma fábrica de pás e outra de torres de 

betão. Em Lanheses, quando visitei as fábricas da 

Enercon em 2009, existiam três fábricas onde se 

produziam aerogeradores e se executava a 

montagem final das turbinas. No final de 2008, 

começara a construção de uma nova fábrica em 
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fronteira. Podemos também caracterizar esta região 

como sendo a parte de um determinado território 

geograficamente delimitado, em que a actividade 

económica e social é fortemente influenciada pela 

proximidade de uma fronteira internacional.

Estes espaços caracterizam-se também por se 

situarem geograficamente na periferia em relação 

aos centros de decisão, o que significa, na maior parte 

das vezes, uma maior distância no que diz respeito às 

questões de desenvolvimento, razão pela qual têm 

sido considerados: “...espaços económica e 

socialmente degradados e demograficamente 

repulsores...” (REIGADO; 1992: 9).

Com o mercado único e o aprofundamento do 

processo de integração, a cooperação entre os dois 

lados da fronteira tem-se transformado em formas de 

intercâmbio que se optou designar como cooperação 

transfronteiriça e que alguns estudiosos apelidam de 

“cooperação sem Estado” (COVAS; 1992).

Se até há bem pouco tempo, a colaboração económica 

entre regiões de fronteira dos Estados europeus era 

quase impossível, a abertura de fronteiras entre os 

países membros da União Europeia (processo iniciado 

em 1988 com a abolição do passaporte para cidadãos 

membros dos Estados da CEE/EU e mais tarde 

reforçado pelo Tratado de Schengen em 1995) 

permitiu a livre circulação de pessoas e bens.

No caso concreto da território abrangida pelo Vale do 

Minho, mais do que permitir a legalização desta forma 

de colaboração, a supressão dos procedimentos 

administrativos e oficiais intrínsecos às divisões 

políticas dos Estados da Comunidade Europeia 

vieram favorecer o quase desaparecimento da 

fronteira e veio confirmar a estreita colaboração que 

desde sempre caracterizou estas duas margens 

ribeirinhas do Minho e que os regimes políticos de cá 

e de lá durante décadas procuraram ignorar.

Esta forma de cooperação entre duas realidades 

separadas, no caso aqui apresentado, não por uma 

linha imaginária mas por um traço hidro-geológico 

bem real: o vale ao longo do qual corre o Rio Minho, 

mostra-se um importante factor de desenvolvimento 

no sentido de que tem contribuído para fomentar a 

organização dos sistemas de transportes, das vias de 

comunicação, a promoção de actividades económicas 

conjuntas, para além de servir as economias de escala 

que em seu torno se têm desenvolvido.

Ao longo dos últimos anos vem-se assistindo a uma 

tendência para a harmonização das relações entre os 

dois países, deixando para trás os conflitos ancestrais 

que caracterizavam estes espaços, onde lentamente 

foram emergindo novos interesses que do ponto de 

vista económico e social agradam a ambos.

No entanto é precisamente aqui, nestes espaços de 

fronteira, que mais visível se torna a existência de 

diferentes valores culturais, de legislação que molda o 

comportamento, seja social, seja nas relações de 

trabalho, de formas de acesso aos cuidados de saúde, à 

segurança social e mesmo à própria produção cultural.

A constatação destas diferenças levou a União 

Europeia, de modo bastante evidente, a implementar 

medidas de desenvolvimento nestas zonas de 

fronteira procurando estimular a cooperação entre 

populações vizinhas separadas durante séculos.

De modo a dar expressão sustentada ao progresso 

desejado e a garantir que a construção do “espaço 

europeu” se torne de facto uma realidade, a União 

Europeia procurou fomentar e intensificar a 

cooperação transfronteiriça, através dos vários 

programas INTERREG (o primeiro com inicio em 1989 

e presentemente no quinto em vigor até ao ano de 

2013), numa iniciativa Comunitária financiada pelo 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), procurando através destes programas, 

atenuar o atraso no desenvolvimento das regiões 

vizinhas dos países europeus. 

O desconhecimento da existência de uma cultura com 

raízes comuns, bem como interesses e valores 

semelhantes foi uma realidade que, durante séculos 

permaneceu ignorada devido à fronteira que dividiu 

Portugal da Espanha, tendo-se afirmado mesmo como 

uma barreira quase intransponível entre os dois países.

Esta é uma realidade que do ponto de vista mais 

global, da nação, não merece qualquer dúvida. 

Contudo, quando observada ao nível local, nas 

regiões de fronteira, este facto nunca foi ignorado, 

tendo inclusivamente propiciado o desenvolvimento 

de relações, ainda que fora da legalidade, onde uma 

certa cumplicidade criava os laços de união que a 

fronteira parecia interessada em afastar.

Do ponto de vista da análise sociológica será 

interessante verificarmos como é que esta situação 

de fronteira entre duas realidades, afinal não muito 

distantes uma da outra, tem sido utilizada pelos 

diferentes actores sociais relativamente à sua posição 

na trama socioeconómica que ao longo de décadas 

se foi desenvolvendo entre estas regiões.

Na presente comunicação, procura-se fazer uma 

breve abordagem à situação que envolve o Vale do 

Minho, exclusivamente na óptica portuguesa, dado 

que a limitação de tempo, não nos permitiu estudar a 

região vizinha, da margem direita do Minho.

Podemos definir como região de fronteira, os espaços 

físicos contíguos de dois ou mais países, separados por 

uma linha artificial a que se convencionou chamar de 

Viver na Fronteira:
Uma abordagem sociológica

aos negócios transfronteiriços
Paulo Rodrigues (ESTG)



diariamente entre as duas regiões 3500 a 4000 

trabalhadores transfronteiriços (EURES;2003), 

cabendo à Galiza o peso mais representativo nestes 

valores, com perto de 2000 trabalhadores que todos 

os dias encontram do lado de cá um mercado e a 

resposta às suas necessidades de trabalho. 

Mas como já referimos, não é só a título individual que 

se assiste ao intensificar do interesse que o Norte de 

Portugal manifesta nesta zona de fronteira, os 

empresários galegos também já fazem sentir o peso 

das suas indústrias entre nós.

Neste ponto será interessante determo-nos um pouco 

sobre um aspecto fundamental que a translocalização 

da actividade empresarial pode significar.

Referimo-nos concretamente à importância que a 

empresa tem enquanto veículo de formação social e 

cívica dos seus integrantes e consequentemente das 

suas culturas de origem.

A dimensão económica tem, hoje em dia, uma grande 

influência e poder sobre a sociedade, talvez mesmo 

mais do que a própria política, pelo que nos parece 

ser mais fácil melhorar a consciência cívica e social se 

primeiro actuarmos sobre os comportamentos 

económicos e empresariais do que sobre os políticos.

Ou seja: se conseguirmos empresas onde os seus 

integrantes se sintam pertencentes a elas, também 

poderemos formar pessoas que se sintam cidadãos 

das suas sociedades.

É fundamental não esquecer que o papel empresarial 

não se limita à produção de lucro, a vertente da 

responsabilidade social é, nos dias que correm, 

fulcral, pelo que as empresas do outro lado que entre 

nós se têm instalado, bem como os empresários 

portugueses em Espanha, precisam de integrar na 

formação dos seus colaboradores um conjunto de 

práticas culturais e éticas e de responsabilidade 

social, das quais resultam várias vantagens, a saber:

a) Partilha de critérios e de valores, o que 

satisfaz mais a ligação entre os integrantes da 

organização, seja deste ou do outro lado do rio Minho. 

Ocupando trabalhadores com origens geográficas 

distintas, as empresas que trabalham junto da raia 

devem criar condições para uma melhor 

compreensão da sua cultura de origem, pois só assim 

poderão garantir uma partilha mais profunda dos 

objectivos propostos. 

b) maior adaptação da empresa ao ambiente 

que a rodeia, pois possibilita aos seus integrantes, um 

maior número de ferramentas conceptuais que lhes 

permitem entender o seu papel enquanto actores 

sociais de uma zona especifica – a de fronteira. 

c) Fomenta a coesão empresarial ao fornecer 

um vocabulário que é compartilhado e cujo sentido e 

conteúdo apontam para uma mais profunda 

convergência internacional. 

Uma vez vencida a barreira do direito, imposta pela 

fronteira, cabe aos empresários transfronteiriços a 

implementação e desenvolvimento de uma conduta 

de responsabilidade social, a saber no domínio da: 

relação com os empregados, do serviço prestado ao 

público e à comunidade; da protecção ambiental 

(conservação, reciclagem, controle da poluição); da 

preocupação com o consumidor final, da assistência 

educacional, do desenvolvimento e renovação 

urbana; bem como da cultura, arte e recriação.

Com o desaparecimento da fronteira e a sua 

consequente valorização simbólica, a cooperação 

entre ambos os lados do vale do Rio Minho, passou a 

ser um recurso promocional e também institucional, 

tendo esta vindo a ser cada vez mais dinamizada. 

Compete pois às autoridades, ao governo de ambos 

os países, seja central ou local, a orientação 

estratégica a nível da colaboração empresarial, 

criando oportunidades programáticas para que a 

fronteira abra de facto as portas que se querem 

história, não muito distante, não só um recurso de 

subsistência para ambos os lados do Minho, mas 

também uma actividade inerente à existência da fronteira 

que limita o intercâmbio económico entre os dois países.

Ser contrabandista era uma actividade peculiar e 

prática quotidiana, que se desenvolvia a vários níveis 

e em diferentes graus, por vários grupos sociais no 

intuito de garantirem a sua subsistência ou então para 

fazer aumentar a riqueza. A fronteira foi assim, 

durante muito tempo, um recurso económico em 

função da escassez de certos produtos. 

Mas longe vão os tempos em que bens, moeda e 

pessoas circulavam escondidas das autoridades entre 

os nossos dois países. A queda das ditaduras aliada à 

viragem «dos negócios estrangeiros» para a Europa, 

em 1986, já aqui mencionada, marcou de forma 

profunda e fez emergir o enorme interesse em 

promover a colaboração económica entre ambos, de 

forma intensa e legal, a partir de 1988.

Hoje em dia é inegável a forte presença dos nossos 

vizinhos na rede empresarial da margem portuguesa 

e vice-versa. Contudo a intensidade dos 

investimentos espanhóis e o contacto entre as 

populações é muito variável ao longo da fronteira, 

estando fortemente marcada pelos pontos de 

travessia do rio Minho, bem como pela dinâmica de 

captação que alguns municípios da raia souberam 

desenvolver ao longo dos últimos anos.

As acessibilidades são pois um factor preponderante na 

definição dos interesses e no investimento de Espanha 

nesta zona do País. Ora, a consolidação da rede viária 

portuguesa junto da fronteira tem atraído um número 

considerável de investidores e tem promovido a 

procura no nosso mercado de trabalho de um número 

crescente de trabalhadores, que, vindo da Galiza, aqui 

têm encontrado a sua fonte de subsistência.

Em termos numéricos calcula-se que circulem 

As profundas assimetrias que marcaram a diferença 

entre a população das duas margens do Minho foram 

a base a partir da qual melhor se pôde entender as 

relações que se desenvolveram entre estas regiões. 

Estas diferenças garantiram a complementaridade e 

o fluxo de pessoas e de mercadorias entre ambas as 

margens do Minho. Tal situação permitiu, sobretudo 

junto dos espaços mais densamente povoados, o 

desenvolvimento de um forte tecido comercial que 

deu origem, em ambos os lados, a uma procura 

intensa de bens e serviços influenciados sobretudo 

pela escassez de certos produtos, bem como pela 

oscilação do valor do escudo e da peseta.

Foram as mudanças cambiais, associadas ao valor 

das moeda nacionais um dos factores, que tiveram 

uma repercussão mais directa nas relações 

transfronteiriças. A partir das flutuações no valor das 

duas moedas (do Escudo português e da Peseta 

espanhola) tornava-se mais ou menos atractivo 

passar a fronteira para comprar produtos do lado de 

cá ou do lado de lá, consoante as oscilações de 

câmbio das moedas portuguesa e espanhola.

Estas mesmas diferenças de valor possibilitaram o 

desenvolvimento de um mercado informal que 

funcionava à margem da lei. O contrabando, nas suas 

diversas formas e em escalas distintas, é 

precisamente uma das situações estereotipadas 

resultante desta condição, num espaço delimitado 

em que a norma e o seu quadro nacional de aplicação 

foi sistematicamente infringida por diversos grupos 

sociais de forma a garantirem a sua subsistência, 

promovendo assim uma outra dinâmica ao nível das 

economias locais. 

Desde o café, o sabão, os produtos alimentares mais 

básicos, o gado, tudo era susceptível de ser trocado 

de forma legal quando possível e de forma ilegal 

quando necessário.

O contrabando foi, durante uma boa parte da nossa 
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“Pode considerar-se obra de arte um complexo 

monumental e até uma cidade inteira, e podem 

considerar-se obras de arte em si mesmas as coisas 

que constituem aqueles conjuntos (edifícios 

religiosos e civis, públicos e privados; ruas, praças, 

parques, pontes, estátuas, fontanários, etc.”

1No âmbito da unidade curricular de História da Arte  e 

da Cultura, do 1.º ano do Curso de Design de 

Ambientes foi proposto aos discentes um trabalho 

escrito, cujo tema escolhido foi: “A intervenção de 

Siza Vieira na cidade de Viana de Castelo”. Este 

pretendeu consciencializar os discentes da 

dificuldade da realização de um trabalho de pesquisa, 

no âmbito da História da Arte e as suas diferentes 

metodologias de investigação.

Sabíamos que esta proposta de trabalho iria, logo de 

inicio, despertar no discente alguma inquietação, 

dado a informação ser escassa e o acesso a 

determinados documentos, como os projectos 

arquitectónicos, maquetas, etc., estarem protegidos 

por direitos de autores.

O resultado alcançado, em geral, foi positivo, 

revelando, no entanto, que os discentes ainda 

apresentam algumas dificuldades, próprias de alunos 

de um 1.º ano, na forma de estruturação e redacção de 

um trabalho escrito, na utilização das referências 

bibliográficas e de citações, que naturalmente irão ser 

ultrapassadas no decorrer do Curso. 

giratórias. Neste âmbito as escolas do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) podem e 

devem cumprir um papel fundamental, contribuindo 

para uma maior dinâmica de formação e colaboração 

transfronteiriça. Cabe pois, à oferta formativa do IPVC 

saber atrair e promover essa colaboração necessária 

a ambos os países irmãos.
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Apresentamos, assim, um simples texto, que nada 

mais é do que uma compilação de alguns excertos dos 

trabalhos apresentados por alunos do 1.º ano do Curso, 

que nos faz um percurso de memórias de uma cidade, 

que preserva o seu património arquitectónico e 

artístico e continua a empenhar-se em engrandecê-lo. 

Ilustração 1

Retrato de Siza Vieira



coroa Espanhola. O Castelo sofreu obras de 

alargamento já em meados do Século XVII e inicio do 

Século XVIII.

A Igreja Matriz, também um símbolo arquitectónico 

Vianense, remonta a finais do Século XV, em 1483, ano 

que foi iniciada a sua construção. A igreja tem um 

percurso acidentado, tendo sido parcialmente 

destruída na guerra da Restauração, no Século XVII, e 

devastada por um incêndio no inicio do século XIX, só 

ficou, realmente, concluída com as formas actuais no 

final desse mesmo século.

O cruzamento do rio Lima era, até aos primeiros anos 

do século XIX, realizado por intermédio de uma barca 

e a partir dessa altura por uma ponte de madeira, que 

entretanto se construíra e que desembocava em 

frente ao actual “Prédio Coutinho”. Em 1878 um 

temporal destruiu a já degradada ponte de madeira e 

ainda hoje se pode observar vestígios, quando da 

maré baixa.

Em finais do século XIX e com a chegada dos 

caminhos-de-ferro a Viana, foi construído outro 

marco arquitectónico da cidade, a Ponte Eiffel 

projectada pela casa Eiffel de Paris, com um tabuleiro 

inferior para comboio e um superior para peões e 

veículos, tendo sido inaugurada em Junho de 1878.

A estação de comboios foi construída entre 1878 e 

1882, aproveitando alguns materiais do antigo 

Convento dos Frades Crúzios e foi projectada pelo 

engenheiro Alfredo Soares. Em finais do século XVIII 

estava formada a cidade que iria perdurar até meados 

do século XX. 

[…] No entanto, apesar de toda esta diversidade, é 

difícil pensar em Viana sem a associar ao Templo de 

S.ta. Luzia. Este é sem dúvida o edifício mais famoso 

da cidade. Projectado em 1903 pelo arquitecto 

Ventura Terra e terminada em 1943, é um templo ao 

Sagrado Coração de Jesus e imita deliberadamente o 

Sacré-Coeur de Paris, por razões óbvias e também 

devido à atracção exercida pelo modelo parisiense 

sobre a burguesia endinheirada de Viana. Tem um 

aspecto pesado e influências românicas e bizantinas. 

Ventura Terra projectou também a pousada de Santa 

Luzia, construída em 1918 e posteriormente 

remodelada seguindo os ideais “estadonovistas”.» 

Tânia Correia sente a construção arquitectónica em 

Viana, como um  despertar de diversas sensações: «A 

construção em Viana do Castelo é marcante. Os 

edifícios que se encontram na cidade são, no seu 

conjunto, muito diferentes, dado pertencerem a épocas 

e períodos históricos diferentes. Desde os lindíssimos 

edifícios de “Art Deco” localizados na avenida dos 

Combatentes da década de 1920/1930, aos palacetes 

mandados construir pelos brasileiros, de traça colonial, 

à arquitectura contemporânea de Távora e Siza Vieira, 

todos eles comungam da mesma característica, 

mantém a sua fachada limpa, o que faz desta 

maravilhosa “paisagem”, uma tela exuberante. […]»

2. A “nova” Viana 

Uma nova Viana do Castelo parece ressurgir, após 

séculos de uma história de memórias, recordações e 

de gentes e segundo Gilberto Paço: «No início dos 

anos 90 e ao fim de 750 anos de história, Viana do 

Castelo dá início a uma fase decisiva na sua evolução.

Numa cidade que em toda a sua evolução esteve ligada 

ao rio Lima, existia no fim de século, uma barreira 

invisível entre a cidade e o rio, barreira essa que 

imperceptivelmente, ia crescendo, alargando cada vez 

mais fosso que privava o centro urbano de desfrutar o 

rio. Em meados dos anos 90 surgiu a ideia, arrastada 

pela necessidade, de requalificar a zona ribeirinha de 

Viana do Castelo, na altura, completamente degradada 

com armazéns abandonados e parques de 

estacionamento, tendo como objectivo devolver o rio à 

cidade e aos vianenses».

Rui Pinto relata-nos, um pouco mais, sobre estas 

muralha tinha forma oval e tinha quatro portas de 

acesso com os respectivos santos que lhes davam o 

nome, correspondendo aos 4 pontos cardiais.

Mais tarde, em 1814, a muralha foi totalmente 

demolida, parte da pedra do muro serviu para 

calcetar as ruas e para outras obras públicas. Esta foi a 

primeira grande obra pública em Viana. E assim Viana 

iniciava a “metamorfose”.

Segundo o aluno Gilberto Paço: “Foi durante o século 

XVI que se deu o maior “boom” arquitectónico e 

urbanístico de Viana do Castelo em consequência do 

desenvolvimento do comércio, do tráfico e tráfego 

marítimos e da construção naval. 

Em 1502, para defesa em relação à pirataria, foi 

construída uma fortificação na barra denominada 

Torre da Roqueta. Por esta altura dentro e, sobretudo, 

fora das muralhas, são bastante os exemplos de casas 

nobres e de origem mais modesta, que foram 

construídas ou remodeladas segundo uma pretensão 

mais “Manuelina” ou “Renascentista”. A 1 de Junho de 

1512, D. Manuel concede Foral Novo a Viana por a 

considerar importante pólo de comércio marítimo.

Em 1563, D. Sebastião classifica Viana como «Vila 

Notável», dizendo-a uma das mais nobres e de maior 

rendimento do reino. Ao longo da Idade Média, Viana 

torna-se um importante porto marítimo, e durante a 

época dos Descobrimentos Portugueses, o porto de 

Viana era mesmo o terceiro mais movimentado do País.

Nesta altura estava em construção o convento de São 

Domingos e Viana sofria sucessivos ataques dos 

corsários franceses. Foi, então, dado início à 

construção de uma fortificação na embocadura do rio 

Lima. O Castelo de Santiago da Barra, como hoje é 

conhecido, começou a ser construído em 1569 e são 

ficou, realmente, concluído já em período Filipino em 

1596, e quando Viana já era atacada por ingleses e 

holandeses, consequência da união de Portugal à 

1. Viana do Castelo, uma cidade com História

A docente Maria José Almeida iniciou o seu trabalho, 

contando-nos um pouco sobre a história desta cidade: 

“Em 1253, já rei, ia pois D. Afonso III de Portugal em 

peregrinação a S. Tiago de Compostela, quando 

encontrou no seu caminho, a beleza, a cor e a luz da 

região da foz do Lima, que o deslumbraram […] A 

situação do pequeno povoado de Átrio, encostado à 

montanha, donde se podia vigiar a terra e o mar, com 

largo rio a defendê-la pelo sul […] Resolveu então o rei 

de Portugal conceder a Átrio o título de vila e dar-lhe o 

foral com grandes privilégios e regalias que atraíssem 
2a este local muitos moradores [….] ”. O rei declarou: 

“Quero fazer povoação o lugar que se chama Átrio, na 
3foz do Lima; a esta povoação de novo chamarei Viana ”

Remontam ao ano de 1263 o início da construção das 

muralhas que iriam cercar a vila de Viana. Esta obra só 

ficou prontos 111 anos, depois, pelas mãos dos 

mestres António Fernandes e João Domingues, com 

uma altura de 10 metros e 2,20 metros de largura. 

Estas muralhas eram formadas por dois muros de 

“grosseira cantaria, pedra aparelhada, justaposta e 

sem argamassa mas bem tramada com caboucos e 
4recheada de entulho ” 

No sítio mais alto erguia-se a torre de menagem, local 

onde mais tarde se iria construir a Igreja Matriz. A partir 

da torre, a muralha descia até ao rio e seguia-o ao lado 

até à rua de S. João, onde hoje se situa a Avenida dos 

Combatentes, subia a norte, fechava a Rua Grande e 

seguia em curva pela Picota deixando de fora o Campo 

do Forno, hoje Praça da República, até completar o 

cerco, virando para o eirado da torre principal. A 
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geométricas regulares, da autoria do arquitecto 

Jorge Albuquerque. A utilização do vidro, do alumínio 

e da pedra evidenciam aquele que já é considerado 

um marco na arquitectura contemporânea vianense e 

os volumes sobrepostos e desfasados criam 

dinâmicas de perspectiva que fazem variar a sua 

percepção na paisagem.»

Rui Pinto relembra-nos, que «Deste conjunto 

arquitectónico faz parte, também, o edifício do Posto de 

Turismo, projectado pelo arquitecto Fernando Bernardo 

Távora e, ainda, a Porta da Liberdade, obra do escultor 

José Rodrigues, erguida em 25 de Abril de 1999.»

Gilberto Paços elucida-nos: “ […] os elementos 

individuais destas obras estabelecem uma 

harmoniosa simbiose entre si e formam uma relação 

livre, porém orgânica, que apesar da sua da sua 

beleza, estão meticulosamente idealizados para 

todas as instalações necessárias, nada é deixado ao 

acaso. A objectividade da arquitectura de Siza, 

herdada de Fernando Távora e adoptada por Souto 

Moura, não provoca um efeito monótono e a sua 

imponência aparente revela-se, quando observada de 

perto, como uma definição extrema ao nível das 

formas e dos conteúdos.

Francisco Nunes faz um paralelismo entre o trabalho 

de Siza Vieira e Fernando Távora: «Se Fernando 

Távora é um dos pais da Escola do Porto, Siza Vieira 

deu-lhe o estatuto das melhores do mundo. 

Admirando a filosofia construtiva que elevava o papel 

social da arquitectura tão patente em Fernando 

Távora, Siza Vieira institucionalizou essa mesma 

forma de trabalhar. Ambos os arquitectos intervieram 

em espaços patrimoniais, procurando conjugar e aliar 

a magnificência da sua presença com a inovação do 

traçado e a adaptabilidade ás necessidades. 

Professores de maior referência na Escola de 

Arquitectura do Porto, consideravam a forte tradição 

construtiva portuguesa sem se alienarem de 

referências modernistas internacionais. 

Tiveram ainda em comum os valores inovação, 

mudança, harmonia, simplicidade, intemporalidade e 

nunca esqueceram de integrar tais valores no meio 

ambiente onde agiam com criação. Siza Vieira 

aprendeu com o mestre Távora que a arquitectura não 

é feita de aplicação de fórmulas mas sim da 

conjugação de contradições em benefício da 

condição humana. Trata-se de pedagogia para além 

dos muros institucionais, uma arquitectura que 

substitui os modelos pelas inquietações próprias de 

cada projecto.  Part indo de fundamentos 

arqueológicos, ambos transmitem uma sensação de 

crescente, de algo útil, de se relacionar, conectar, criar 

e construir, sempre mantendo a incerteza do 

concurso da hipótese e descoberta. Para eles a 

construção é lenta e intensa. É feito do discreto, se 

não completamente secretas, sinais de uma tentativa 

de começar de novo, assente na criação de alguns 

criatividade e poética estão presentes a par do rigor 

na abordagem ao sítio, à função e aos aspectos 

técnicos. Nesta medida, a sua obra constitui um 

exemplo importantíssimo para a credibilização da 

actividade do arquitecto em Portugal.

A criação de um conjunto de edifícios no fundo da 

Avenida dos Combatentes foi logo considerada à 

partida por Távora. A reformulação do espaço 

ribeirinho englobava a criação de espaços diversos 

de lazer e acesso a serviços como repartições 

públicas, biblioteca, multiusos, restaurantes e bares. 

Na apresentação do projecto em 1999, Fernando 

Távora, já tinha definido os edifícios e espaços de toda 

a zona ribeirinha incluído a localização da nova 

Biblioteca, o Coliseu e uma nova marina.

5Surge o Programa Polis  em Viana do Castelo, o 

primeiro a nível nacional, com o objectivo de ligar os 

três sistemas naturais (montanha, mar e rio) à cidade, 

entendida como ecossistema do homem. Com esta 

intervenção, a frente de rio acessível aumentaria mais 

de três quilómetros, aumentando também 

exponencialmente a área verde.

Impulsionada pelo Programa Polis, a Câmara decide 

encomendar o projecto da Biblioteca Municipal a Siza Vieira.

A obra é desenhada de forma que ficasse enquadrada 

com o rio e com o centro histórico da cidade e é 

marcada pelas linhas rectas, pelas grandes janelas 

panorâmicas que permitem usufruir do espaço 

interior, sempre de olho na paisagem exterior do rio e 

da cidade. 

A juntar a tudo isto temos o Coliseu, desenhado por 
6Souto Moura  que é descrito pelo próprio, como 

sendo “uma mesa onde pousará uma caixa de 

alumínio” pretendendo-se que “a imagem global 

possa estar associada à arquitectura naval, havendo 
7uma relação com a imagem do navio Gil Eanes ”. “ […] 

Já em 2008 foi inaugurado o hotel Axis Viana, com a 

sua arquitectura arrojada e baseada em formas 

ambições: «Após a elaboração do plano estratégico 

de Viana do castelo, em 1994/95, a Câmara Municipal 

encomendou ao arquitecto Fernando Távora, um 

estudo urbanístico da frente ribeirinha, para 

requalificar aquele valioso espaço urbano, 

completamente degradado com armazéns 

abandonados, grades e muros deteriorados e um 

anárquico estacionamento automóvel, que afasta a 

cidade e os vianenses do rio. E o objectivo de 

aproximação ao rio incluía, naturalmente, planear um 

uso diversificado para lazer (jardins, ciclo via e 

passeio marginal) e acesso a variados serviços 

(Biblioteca, multiusos, Repartições Públicas, 

restaurantes e bares) multiplicando os pólos de 

atracção dos cidadãos á frente ribeirinha e, assim, 

aumentar a fruição do espaço e reduzir de menor ou 

nula utilização.

Logo na primeira reunião, Fernando Távora esboça 

aquilo que mais tarde se tornou a Praça da Liberdade 

referência para todo o projecto, desenho esse que 

está exposto num painel de azulejos no posto de 

turismo na mesma Praça.

Fernando Távora nasceu a 25 de Agosto de 1923, 

concluiu os estudos de Arquitectura na Escola 

Superior de Belas Artes do Porto em 1950, com o 

projecto de uma casa sobre o mar, onde afirmou 

desde logo a sua posição como arquitecto moderno. 

Foi dos poucos representantes portugueses nos 

"Congressos Internacionais da Arquitectura 

Moderna", onde conheceu não só Le Corbusier como 

os melhores arquitectos modernos da época. 

Defendia a necessidade de se estudar cientificamente 

a arquitectura popular portuguesa. Desde estudante 

e durante toda a sua vida, viajou incessantemente 

para estudar “in loco” a arquitectura de todas as 

épocas, em todos os continentes como conteúdo e 

método da sua actividade pedagógica.

As suas obras exprimem um grande sentido de 

responsabilidade social, na maneira como 
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5 - A intervenção em Viana do Castelo, no âmbito do Programa Polis, 

visa três objectivos principais:

- Valorizar a proximidade da presença de três ecossistemas naturais 
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o ecossistema do homem;
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cultural e administrativo da cidade.
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trabalho de João Filipe Oliveira).

6 - Gilberto Paço esclarece-nos: “Eduardo Souto Moura surge no 

parâmetro da arquitectura Portuguesa, como um arquitecto 

seguidor de uma geração, que a partir dos anos 50, marcaram 

profundamente a arquitectura Portuguesa. Bastante influenciando 

pela Escola de Belas Artes do Porto, onde estudou e teve como 

professor e principal mentor Fernando Távora, Souto Moura segue a 

linguagem arquitectónica de Mies van de Rohe, onde a dialéctica é o 

princípio operativo, e que se apresenta sintetizado na célebre 

expressão “less is more”, Na sua obra predominam as formas simples, 

os gestos únicos, a presença entre o artificial e o natural e a precisão 

na materialidade de cada elemento arquitectónico. È nesta época 

que conhece o arquitecto Álvaro Siza com quem começa a colaborar 

mais tarde (retirado do trabalho do mesmo aluno).

7 - Souto Moura em declarações ao jornal Público em 07-12-2006.



em Maastricht, e naturalmente a Biblioteca Municipal 

de Viana do Castelo, que valeu ao artista o I Prémio 

Nacional de Arquitectura Contemporânea, entre 

muitas outras.

Expôs também em vários pontos do mundo, como na 

capital Finlandesa, Paris e Yokohama. 

É portador de um currículo quase interminável de 

prémios nacionais e internacionais, destacando-se 

talvez o prémio Leão de Ouro na Bienal de Veneza, a 

medalha de Ouro da Fundação Alvar Aalto, o prémio 

Europeu de Arquitectura da Comissão das 

Comunidades Europeias e muitos outros por todo o 

mundo, desde o Japão aos Estados Unidos, passando 

pela Espanha e Israel». 

4. Breve abordagem Histórica da Biblioteca Municipal 

de Viana do Castelo

Indagando sobre a formação da Biblioteca Municipal 

de Viana do Castelo, Nelson Sampaio relata-nos, que 

esta remonta à segunda metade do século XIX e «Na 

secção de 16 de Fevereiro de 1888, a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo, sendo presidente Luís 

de Andrade e Sousa deliberou fundar uma Biblioteca 

Municipal, instalando-a provisoriamente numa sala 

do Palácio dos Cunhas, na Rua da Bandeira, edifício 

onde então funcionava o Liceu Nacional, e que 

actualmente acolhe o Governo Civil do Distrito. Assim 

se manteve, não passando de um amontoado caótico 

de livros até à sua Instalação provisória, em 1912.

Nesse ano, o então Presidente da Comissão Municipal 

Republicana, Rodrigo Fernandes Fontinha, decide 

instalar a biblioteca em edifício camarário na sala de 

Comissões dos Paços do Concelho, com uma 

inovadora sala de leitura, composta por livros legados 
8à Câmara, iluminada por bicos de gás .»

Rui Pinto acrescenta alguns elementos: «Em 1923 o já 

significativo espólio da Biblioteca foi transferido para  

o Palácio dos Barbosa Maciel no largo de S. Domingos 

tendo aí permanecido até 1966. Com o crescente 

aumento do património exposto no museu e do 

volume do fundo da biblioteca, em 1966 a Câmara 

Municipal alugou o Palácio dos Alpuim, onde instalou 

a Biblioteca Municipal, que para além da oferta de 

várias colecções particulares, foi sendo enriquecida 

com livros e outros documentos adquiridos pela 

própria autarquia.

Em 1989, já com apoio do Instituto Português do Livro, 

a Câmara Municipal transferiu a Biblioteca Municipal 

para o 1.º andar da Casa dos Monfalim.» E hoje?

 5. A nova Biblioteca de Viana do Castelo

«A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo desenhada 

pelo Arquitecto Siza Vieira é um ícone da arquitectura 

vianense. Um dos quatro edifícios que enquadra a 

Praça da Liberdade desenhada pelo seu mentor 

Fernando Távora, a biblioteca representa um misto de 

espaço de lazer, espaço de estudo e obra de arte.

Já após o 25 de Abril, em 1976, foi nomeado professor 

Assistente de Construção, e como professor 

convidado em várias instituições de ensino de vários 

pontos do mundo, como, por exemplo, a Universidade 

de Pensilvânia ou a Graduate School of Design of 

Harvard University, entre outras.

Foi professor na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto, cuja reputação ajudou a criar 

deixando o ensino definitivamente em Outubro de 2003.

Nos finais da década de 70, Siza desvia-se para o 

estrangeiro para projectar as suas obras, neste caso 

para a Alemanha, onde faz uma renovação urbana no 

distrito de Kreuzberg. 

Em 1984, Siza Vieira, viria a ser reconhecido com o seu 

primeiro prémio (na International Building 

Exibithion), pela reabilitação do famoso bloco 

«Bonjour Tristesse». 

Das obras do arquitecto podem-se salientar o 

Pavilhão de Portugal, desenvolvido para a Expo 98, 

onde a majestosa pala de betão, que liga os dois 

edifícios, praticamente suspensa sobre as cabeças 

dos visitantes é uma imagem e uma afirmação da 

qualidade do autor.

As obras de Siza espalham-se por todo o mundo, com 

intervenções em cidades tão distintas como Berlim, 

Maastricht, Macau e claro, por todo o nosso país. 

Salientam-se os seus projectos do Museu de Arte 

Contemporânea da Galiza, o Museu de Arte Moderna 

do Porto, o Bairro da Malagueira, em Évora, a Escola 

Superior de Educação de Setúbal, a Biblioteca da 

Universidade de Aveiro, a Igreja de Santa Maria, em 

Marco de Canaveses, a recuperação da zona 

sinistrada do Chiado, em Lisboa, a Casa de Chá da Boa 

Nova e as Piscinas de Marés, em Leça da Palmeira, a 

Faculdade de Ciências da Informação, em Santiago 

de Compostela, os blocos 6-7-8 de Cerámique Terrein, 

sinais criativos e, aparentemente simples e explícita 

de um sistema de design universal.»

Viana do Castelo começa a ter, hoje, o 

reconhecimento internacional, como refere a 

prestigiada revista inglesa Wallpaper, que notifica: 

“está a nascer uma Meca da Arquitectura”. Todo o 

conjunto de edifícios, apesar de distintos e de 

autorias diferentes, seguem os mesmos princípios, 

ficando mesmo a ideia de que não são nada mais do 

que extensões uns dos outros e de funcionarem como 

uma espécie de membros do corpo cheio de vida que 

é Viana do Castelo, como nos refere Gilberto Paços.

3. Sobre Siza Vieira

Dos dados biográficos e sobre a extensa obra realizada 

pelo arquitecto Siza Vieira, são referidos, 

resumidamente, por Micael Miranda: 

«Nascido a 25 de Junho de 1933, em Matosinhos, Álvaro 

Joaquim Melo Siza Vieira é actualmente uma referência 

na Arquitectura portuguesa e Mundial, tendo já no seu 

currículo perto de 150 edifícios e projectos.

Formou-se na Escola de Belas Artes do Porto entre 

1949 e 1955, começando logo a projectar em 1954 (4 

habitações em Matosinhos). Em 55 e nos dois anos 

seguintes começou a trabalhar com aquele que viria a 

ser o seu mentor, Fernando Távora. 

Mais tarde, em 1966, iniciou a sua carreira como professor 

Universitário, leccionando na Escola de Arquitectura do 

Porto, por três anos, mantendo a sua actividade como 

arquitecto, executando projectos de casas particulares e 

edifícios comerciais na periferia do Porto. 

Perto dos anos 70, esteve envolvido em projectos de 

habitação pública, como o projecto do edifício do 

Serviço de Apoio Ambulatório Local, onde procurou 

resolver questões de planeamento urbano, eliminando 

as habitações degradas dos mais desfavorecidos.
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 8 - Brochura sobre a Biblioteca Municipal, Câmara Municipal de Viana 

do Castelo, Viana do Castelo, Gráfica Casa dos Rapazes, 2009, pp. 1-2.

Ilustração 2

Vazio central BMVC



um sentimento de bem-estar. Todo o ambiente criado 

convida o utilizador ao dispêndio do seu tempo nas 

alas da biblioteca, quer seja para a consulta e estudo 

dos cerca de 100 mil livros disponíveis, quer para 

simplesmente ver um filme ou ler um jornal. 

A sua preocupação pelos detalhes e os acabamentos 

atribuem um grande requinte ao edifício, 

preocupação que o artista manteve ao criar, também 

ele, o próprio mobiliário como parte integrante do 

projecto, algum do qual em cooperação com Souto 

Moura, como as cadeiras da Sala Couto Viana. Os 

materiais utilizados, como o betão branco, com 

recurso a uma complexa estrutura metálica e uma 

base em granito, veio trazer todo um interesse 

estético perfeitamente actual, que busca enquadrar o 

edifício com a natureza envolvente, algo que Siza 

atingiu com os materiais utilizados e o próprio 

desenho da obra. 

No seu interior a utilização da madeira, de 

tonalidades cromáticas neutras, procura uma 

afirmação muito interessante quando confrontada 

com os apontamentos luminosos, que o arquitecto 

atingiu com grande êxito e reconhecimento. Neste 

âmbito as clarabóias, que rasgam o tecto das alas em 

comunhão com as longas e estreitas janelas, que 

levam o olhar do utilizador para o exterior, transmitem 

uma sensação calorosa e de grande conforto, 

acrescentando a todo o espaço, uma perfeita 

luminosidade para a leitura.»

Tânia Correia acrescenta: «Nesta praça é possível 

olhar para o firmamento, pois o seu tecto é o céu, 

fruto do desenho aberto no centro. Afinal o edifício é 

visualmente mais leve do que se poderia pensar no 

início, porque a arquitectura é para se descobrir e 

viver, sentir e tocar.

No interior da biblioteca impera o silêncio, não das 

pessoas mas do próprio edifício, apenas 

deliciosamente “importunado” pela harmoniosa 

composição visual quando se olha para o rio, agora de 

uma posição mais sobranceira. A distribuição de luz é 

muito equilibrada e suave….como o ambiente calmo 

do seu interior. Lá dentro, a profundidade visual não é 

menor determinada a perspectiva. O espaço 

transmite tamanha luz que reflectida no rio inunda 

aquele ambiente sumptuoso. As janelas oferecem 

uma visão panorâmica sobre a paisagem, que flui aos 

nossos olhos estejam comodamente sentados ou em 

visita. Do particular ao global, nada foi esquecido. […] 

De todas as obras do arquitecto, esta provavelmente 

a mais simples, ortogonal. Siza diz que este edifício se 

quer simples para poder receber a complexidade de 

vivência no seu interior.»    

técnicos, gabinetes de trabalho e de consulta de 

especialidade e o cais de acesso à Biblioteca Itinerante. 

No piso superior, a biblioteca, abriga toda uma 

composição espacial direccionada para o utilizador. 

Dispõem de um balcão de atendimento, uma 

reprografia, sanitários e áreas de trabalho/estudo, 

que se dividem numa sala de trabalho, secção 

multimédia, vídeo e áudio, várias zonas de leitura, 

centro de informação e documentação europeia e 

outra área para a auto-formação de adultos e 

aprendizagem á distância. 

As três principais salas deste piso (1º andar) 

“envergam” nomes de personagens de relevo 

histórico na nossa cultura, tais como a sala Luís de 

Camões e José Saramago, localizadas a poente e 

direccionadas para o público adulto e, ainda, a sala 

Fernando Pessoa direccionada para as secções 

infantis e juvenis. Nesta mesma área podemos tirar 

partido de um ateliê de expressão, uma sala de conto 

e zonas de leitura. As salas estão dispostas com o 

objectivo de rentabilizar a luz natural com o objectivo 

de criar e tornar o espaço agradável de leitura e, 

também enquanto espaço de lazer, uma vez que as 

posições das mesas de estudo e das próprias estantes 

permitem ao utilizador visualizar toda a parte natural 

exterior do edifício.

Siza, tal como em várias das suas obras 

arquitectónicas, conseguiu impressionar recorrendo 

a uma simplicidade, extremamente bem elaborada e 

com uma grande preocupação na construção e 

disposição do espaço. Emanuel Santos realça o papel 

do desenho nas obras do arquitecto, salientando que 

para Siza Vieira arquitectura não é apenas uma 

técnica de construção, mas uma arte também. 

Segundo Micael, a ortogonalidade em planta e alçado 

caracterizam um projecto com extensas aberturas 

horizontais e o layout, que o arquitecto procurou 

encontrar, criou um lugar próprio para o estudo. Este 

procurou desenvolver ou provocar nos utilizadores 

O edifício, que levou cerca de 2 anos a ser construído 

(2004 - 2006), foi inaugurado a 20 de Janeiro de 2008, 

quando da comemoração dos 750 anos do Município. 

Com uma área total de 3130 m2, divididos em dois 

pisos sendo que 1850 m2 são biblioteca e o restante 

um vazio central de 20x20m, que harmoniza e 

direcciona todo o espaço interior para o exterior, 

virando o olhar para os jardins que contornam o 

edifício e para o rio que o ladeia. Esta elevação permite 

igualmente visualizar a zona ribeirinha pelo visitante 

que percorre a rua marginal, encontrando um equilíbrio 

entre a obra e o espaço/paisagem que o rodeia. 

O acesso ao edifício faz-se através de uma entrada 

voltada para poente, que abre portas para um átrio 

extremamente agradável e acolhedor,  mas 

esteticamente audaz, pois permite-nos fazer uma 

interpretação do que poderemos ver no restante 

edifício. A área divide-se em balcão de recepção, 

cafetaria, sanitários, anexos para arrumos e uma 

passagem para uma sala polivalente intitulada, pela 

autarquia, Sala Couto Viana, em homenagem ao escritor 

vianense António Manuel e sua família. Encontram-se, 

também, instalados no rés-do-chão os serviços 
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Ilustração 3

Vértice de alçado BMVC

Ilustração 4

Hall de 1º piso BMVC



Olhar Viana do Castelo, Monumento ao 25 de Abril 

«http://olharvianadocastelo.blogspot.com/2010/07/monumento-

ao-25-de-abril.html», acedido em 16/11/2010 

Ordem dos Arquitectos – Arquitectos em Linha [em linha]. 

Portugal. [consul. 20 de Nov]. Disponível em www:< URL: 

http://arquitectos.pt/index.htm.

Gabinete de Imprensa, Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

http://www.cm-viana castelo.pt/index.php?option=com_content&

view=article&id=473:intervens-do-programa-polis-em-viana-do-

castelo&catid=1:noticias&Itemid=692,acedido em 17/11/2010.

Alvaro, «Philosophy, Theory and Practice», 

http://alvarosizavieira.com/philosophy-theory-and-practice, 

acedido em 21/11/2010.

Alvim, Luísa; «Visita técnica à Biblioteca Municipal de Viana do 

Castelo», http://www.congressobad.net/blog/?p=404 , acedido 

em 22/11/2010

Imagens:

Ilustração 1 – Retrato de Siza Vieira , retirado em 

httpalvarosizavieira.comalvaro-siza-vieira-resumed

Ilustração 2 – Vazio Central BMVC

MIRANDA, Micael, Ilustração tirada em 14 de Dezembro de 2010.

Ilustração 3 – Vértice de Alçado BMVC,

MIRANDA, Micael, Ilustração tirada em 14 de Dezembro de 2010.

Ilustração 4 – Hall 1º Piso BMVC Retirado em

http://www.flickr.com/photos/17501056@N00/3653799420/

Ilustração 5 – Pormenor clarabóia BMVC.

Retirado em

http://www.flickr.com/photos/64171287@N00/2289022252/

Ilustração 6 – Pormenor Janelas BMVC

Retirado em

http://assumidamente.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

Conclusão:

Maria José Almeida revela, que «Este estudo faz ainda 

mais sentido por permitir também explorar aquelas 

que são as raízes da nossa cidade, a forma como ela 

evoluiu historicamente, até chegar ao ponto em que 

se encontra – uma cidade moderna do ponto de vista 

arquitectónico, que preza e valoriza a sua história. 

João Oliveira considera: «Tendo este trabalho como 

objectivo base, estabelecer uma relação entre Siza 

Vieira e a cidade de Viana do Castelo, foi primordial o 

estudo da Biblioteca Municipal da cidade, visto ser o 

único edifício projectado pelo arquitecto na cidade, 

assim como a sua relação com o arquitecto Fernando 

Távora, o grande responsável pela requalificação da 

zona ribeirinha, no qual se insere a Biblioteca. O 

limitado número de obras do artista na cidade e a 

pouca bibliografia existente em que se aborde a relação 

entre ambos, dificultou a realização desta tarefa.» 

Segundo Francisco Nunes: «Siza Vieira é 

indiscutivelmente considerado um dos maiores 

arquitectos de hoje. Acima de tudo é um arquitecto 

completo e que desafia qualquer catalogação. Ele 

manipula a sua leitura dos locais de uma forma que 

nunca é previsível ou comum e a que, no entanto, 

nunca é permitido dominar a utilização da 

inteligibilidade tipológica. Desde que começou a 

construir o arquitecto procurou moldar vistas, revelar 

paisagens rurais e paisagem urbana, interiores e os 

caminhos através deles.

[…] No percurso deste trabalho percebi que Vieira, 

contemporâneo na arquitectura, objectivou colocá-la 

ao dispor das necessidades sociais […] Apesar de só 

ter realizado uma obra em Viana do Castelo, Siza 

Vieira agiu com grandiosidade tal, que conseguiu ser 

polémico e ganhar o título de “Cidadão de Honra. […] 

Concluo então que Siza Vieira agiu em Viana, como 

habitualmente em todas as suas obras. Na minha 

opinião, o arquitecto nada constrói sem contemplar 
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as necessidades sociais e integra sempre a sua obra 

num respeito paisagista. Este é um arquitecto que 

deve inspirar qualquer “Designer de Ambientes”, pela 

preservação do meio ambiente de forma simplista, 

harmoniosa e social.» 
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A sessão de entrega destes certificados foi realizada no 

Auditório pequeno da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, aberta à comunidade académica e aos 

interessados e contou com a presença da Vereadora da 

Cultura da Câmara Municipal de Viana do Castelo (Dra. 

Maria José Guerreiro), da Directora da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (Profª. Doutora Manuela Vaz Velho) e 

do Coordenador do Curso de Design de Ambientes 

(Prof. Doutor Cruz Lopes), o que  constituiu um factor 

de motivação e auto-estima para os estudantes 

presentes neste cerimónia.

Testemunho da estudante de design Carla Sofia Costa 

(2º ano, 2010|11)

A mascote Beatriz foi criada para apoiar uma 

associação de crianças abandonadas e vítimas de 

maus tratos. Esta foi uma proposta solicitada pela 

docente-designer Ana Curralo, no âmbito da disciplina 

de Desenho, pelo que se disponibilizou desde início no 

apoio, acompanhamento e processo de elaboração 

desta proposta projectual.

Para criar esta personagem procurei colocar-me no 

papel de uma criança, até porque este projecto é 

mesmo direccionado para elas, e penso que foi um 

exercício interessante, pois além de ter conseguido 

retratar bem o objectivo proposto, este constitui uma 

imagem  apelativa e de identidade cromática e formal!

 

A Beatriz é uma figura simpática, com um sorriso 

expressivo e uns olhos muito vivos, de cabelo 

encaracolado e com diferentes gamas de cor, dando 

assim uma representação personalizada a este 

elemento de design de comunicação. Uma 

particularidade importante da Beatriz são os braços 

que se confundem com as suas pernas coloridas. Estes 

braços surgem em sinal de acolhimento, cooperativo e 

de protecção. Existe ainda uma varinha mágica que 

surge no sentido de realizar os sonhos, de poder ajudar, 

ou mesmo de mudar a vida e o futuro destas crianças.

Na sequência do contacto efectuado pelo licenciado 

Américo Dias (ex-aluno do curso de Design de 

Ambientes),  a Methamorphys – Associação 

Portuguesa de Terapia Metamórfica solicitou a 

colaboração dos alunos deste curso da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo para a criação de uma 

mascote condizente com a identidade e a missão da 

supracitada associação. 

Neste âmbito e na unidade de Desenho II, em 

2009|2010, os estudantes  do Curso de Design de 

Ambientes desenvolveram uma proposta de uma 

mascote para o projecto “Casulo”, com o propósito de 

apoio a crianças vítimas de maus tratos e abandono, 

através da técnica de ilustração gráfica.

Este projecto comunicativo de design foi desenvolvido 

sob a orientação da docente Ana Filomena Curralo, no 

qual competiu aos estudantes a criação de imagens  

Uma parceria em Design Social.
O projecto Methamorphys.

Ana Filomena Curralo

representativas de duas personagens: a Beatriz e o 

Guilherme, a imagem materna e paterna, em geral 

ausentes nas crianças acolhidas por esta associação.

No dia 9 de Novembro de 2010 o Presidente desta 

Associação – Jorge Viana –, atribuiu a estes alunos um 

certificado de participação, assim como um exemplar 

do projecto gráfico desenvolvido, no caso um 

conjunto impresso de marcadores de livro. A 

comercialização destes marcadores foi intencional e 

reverte a favor da  associação.

Os Certificados entregues respeitaram uma 

classificação prévia,  em que o primeiro lugar a foi 

atribuído a aluna Carla Sofia Costa, o segundo, a Joana 

Mota e, o terceiro, a Roberto Gama. Foram também 

premiados os alunos Rui Duarte e Marcelo Dias com 

uma menção honrosa. 

Carla Sofia Costa
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Projecto Vencedor

Carla Sofia Costa

Ana Daniela Silva Ana Pereira Bruno Cunha Carlos Antunes Catalina Costa Debora Magalhães Debora Silva Joana Mota Júlia Lima Mara Brito Marcelo Dias Nelson Rego Roberto Gama Rui Duarte
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Na unidade curricular de Desenho os estudantes do 

curso de Design de Ambientes são motivados a 

produzir um Diário Gráfico no decurso do ano lectivo. 

Este caderno/bloco portátil e pessoal serve para 

receber o conjunto de apontamentos correspondentes 

aos seus registos gráficos: desenhos de imagens do 

real e/ou do imaginário do estudante.

O desenho é uma poderosa ferramenta de trabalho na 

área do designer; é  o meio mais eficaz de visualização 

do pensamento criativo e da transformação das 

imagens mentais para imagens criadas.  

Para quem desenha todo e qualquer momento é único, 

cada circunstância é uma síntese. Este exercício de 

natureza solitária regista um olhar criativo e uma 

situação-caso. Quando se desenha defrontamo-nos 

com as nossas limitações, com os nossos hábitos e as 

nossas própria qualidades, sendo este acto o produto 

do contacto activo e  directo do corpo humano não  

necessitando de aparatos técnicos nem de 

dependências tecnológicas. 

O Diário Gráfico visa incutir nos estudantes a motivação 

e o hábito de desenhar diariamente, tendo como 

inspiração os ambientes, os interesses, as 

preocupações, as emoções que os envolvem, tornando 

o desenho um acto de disciplina e de criação regular. O 

instrumento de trabalho acima referido é tão 

importante para os designers, assim como para pessoas 

das mais variadas áreas, que têm o requisito ou prazer 

de desenhar com frequência num caderno portátil.        

Um desenho por dia
não sabe o muito bem que lhe fazia

Ana Filomena Curralo

Christiana Moreira

Este objecto gráfico de utilidade para os estudantes 

das Artes e do Design permite uma melhor 

consciência, para a observação da realidade,  assim 

como, um maior auto-conhecimento e formação 

pessoal e académica, através do registo sistemático da 

vida do seu quotidiano.
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Mónica Correia

João Oliveira

Michael Miranda

“ Cada traço representa uma evolução da minha visão do mundo”
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Rui Pinto

Nelson Sampaio 

Michael Miranda
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Nádia Ribeiro

Carina Palhares
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Christiana Moreira

Na unidade curricular de Desenho do curso de Design 

de Ambientes foi implementado um programa de 

desenvolvimento de actividades académicas com o 

objectivo da participação dos estudantes do curso no 

desenvolvimento de actividades projectuais que 

constituam uma resposta a parcerias e também sejam 

correlacionáveis com a comunidade externa/sociedade.

Estas actividades têm como propósito incentivar os 

processos cognitivos dos estudantes, contribuindo 

assim para a melhoria da qualidade formativa em 

contexto académico. Os futuros designers são 

estimulados a desenvolver as suas  aptidões técnicas, a 

sua própria metodologia e auto-disciplina, preparando-

se para enfrentar as exigências do mercado de trabalho 

actual, cada vez mais dinâmico e polivalente. Nestes 

termos, exemplificamos as actividades desenvolvidas 

no corrente ano lectivo (2011) : 

1- Demos continuidade à participação dos nossos 

estudantes no concurso “ Young? Creative? Chevrolet ”, 

procedendo com a mesma disciplina de trabalho e 

desenvolvendo projectos que foram submetidos a 

concurso, os quais aqui são um registo. Relembramos 

que, neste concurso e na edição 2009, a estudante 

Filipa Faria obteve o segundo prémio, e na edição de 

2010 foram premiados os trabalhos apresentados pelos 

nossos alunos: o primeiro lugar foi obtido pelo 

estudante José Rocha; o segundo lugar por Daniel 

Oliveira e a aluna Filipa Faria foi premiada com o 

terceiro lugar no âmbito do Concurso Nacional. De 

acordo com as regras estipuladas por este concurso o 

primeiro classificado foi submetido ao Concurso 

Europeu e tal facto determinou que o aluno José Rocha 

obtivesse o primeiro prémio europeu deste concurso. 

O Design na relação e parceria com a
Comunidade. Casos Chevrolet e Book.it

Ana Filomena Curralo
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João OliveiraFilipa Faria
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2- Ainda neste âmbito, em parceria com a loja Book It, 

sita no piso superior da Estação Viana Shopping, foi 

promovida uma exposição dos trabalhos dos 

estudantes do 1º ano desta unidade curricular, 

orientados e motivados para percepcionar o centro 

da cidade de Viana do Castelo e os seus espaços 

monumentais. Neste projecto combinou-se e aplicou-

se as técnicas de desenho: contorno cego; mancha; 

trama; e ferramentas inerentes à representação 

visual, de forma a serem produzidas pelos alunos 

imagens criativas de um ambiente ou composição 

urbana da realidade.

Os desenhos resultantes desta actividade formativa e 

produzidos “in loco”, sinalizam e registam o “olhar” do 

tempo presente, onde os processos de desenho, de 

composição visual e de percepção sensorial aplicada 

em cada trabalho, não é senão uma simbiose entre a 

diversidade criativa e a busca de harmonia visual.

Esta exposição de desenhos académicos esteve 

patente entre 16 e 30 de Junho, tendo tido uma 

sessão de inauguração com a presença do Prof. 

Doutor Cruz Lopes, Coordenador de Curso, da 

docente Ana Filomena Curralo e por Cristina Lima, 

responsável pela loja Book It, contando ainda com a 

presença da Sra. Vereadora da Cultura do Município 

de Viana do Castelo, Dra. Maria José Guerreiro. 

A exposição suscitou o interesse e teve uma adesão 

do público em geral, o que muito gratificou os 

directos organizadores da actividade e o respectivo 

trabalho desenvolvido.
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No plano de estudos deste 1º ciclo de estudos, 

segundo ano de frequência, os formandos de Design 

de Ambientes iniciam-se nas actividades de 

desenvolvimento projectual centrado no domínio da 

arquitectura de interiores e do design dos espaços 

(interiores e exteriores), em especial nas suas 

grandezas e interfaces com os ambientes naturais e 

artificiais inerentes e constituintes das unidades de 

cultura humana. E isto acontece nas unidades 

semestrais de Projecto de Ambientes I e II, em que 

outras unidades formativas potenciam e concorrem 

com os seus saberes e metodologias para dotar os 

formandos com apetências conceptuais e técnicas de 

manipulação e aplicação de matérias, de materiais e 

dados específicos para as suas propostas projectuais. 

Há uma didáctica de actos e de programas que 

consolidam o entorno das temáticas subjacentes aos 

casos/propostas de trabalho implementados neste 

âmbito do curso. 

No primeiro semestre a unidade curricular de 

Ecologia e Ambientes propõe um programa básico de 

conhecimentos preparatórios do nosso sistema 

ecológico e de informações complementares dos 

ambientes que suportam a vida na sua plenitude e 

com interacção na qualidade dos sistemas de cultura 

humana. Ora tal programa tem contido as principais 

leis e princípios da Ecologia, o valor e funcionamento 

dos ecossistemas e os principais problemas 

ambientais que lhes podem estar associados, no 

quadro da sua fruição humana e de apropriação 

cultural dos seus recursos naturais. Com um carácter 

teórico são estes os assuntos relevantes do processo 

de ensino-aprendizagem, o qual é complementado 

com uma actividade prática específica, que potencia 

Ecologia Básica para o Licenciado de
Design de Ambientes (2008-2011) 

José da Cruz Lopes

e conduz o estudante para a pesquisa, o tratamento, a 

selecção de dados e a elaboração de um 

desenho/ilustração de domínio/objecto temático 

que lhe foi atribuído em sorteio organizado pelo 

docente. Essa actividade prática recaiu, de início, nos 

aspectos de conteúdo que enformam a teoria GAIA, 

de James E. LOVELOCK (The Ages of Gaia. London. 

Oxford: University Press, 1988), no caso um relatório 

descritivo, que se resumia a um apontamento pessoal 

(escrito e iconográfico) e suas bases criativas 

potenciadas por esta ideia e conceito moderno da 

ecologia global da Terra, já que ela constitui uma 

teoria científica suportada em entidade biofísica 

macro, de super-organismo funcional e auto-

regulador da vida terrestre, que hoje conhecemos e 

no horizonte de um próximo futuro. Mas a teoria Gaia 

só tem sentido e condições de ideia sustentável se 

contar com a realidade da Biocapacidade e da 

Pegada Ecológica do nosso planeta, registando-se 

nesta década que o nível da procura dos recursos 

biológicos terrestres excede em 30% a capacidade 

regenerativa do próprio sistema ecológico da Terra, 

com consequências negativas para o nosso ambiente 

de vida e de bem-estar no futuro próximo (Global 

Footprint Network et al. Relatório Planeta Vivo 2008. 

Lisboa: CESTRAS, s/d, 44 pp).

Neste quadro e desde há cerca de dois anos que se 

operou uma evolução nesta componente prática, já 

que os formandos de Design de Ambientes são 

convidados a desenvolverem uma cultura teórico-

prática,  através da apresentação de um 

trabalho/relatório versando o ambiente de vida de 

uma espécie biológica, com um dado estatuto legal 

de protecção ou conservação. Neste contexto 

valoriza-se um bioambiente associado ao habitate de 

uma espécie florística ou faunística, solicitando-se um 

desenho e/ou ilustração livre mas sempre 

complementado com dados descritivos e funcionais, 

p. ex. de ficha técnica do sistema natural em que essa 

espécie vive. É com esta tarefa e exercício teórico-

prático que os ambientes são conceptualizados, 

percebidos e interpretados. A intenção e exercitação 

da composição visual suporta-se na ideia de Paul 

KLEE, de que a arte não reproduz o visível, mas, sim, o 

torna visível.  O âmbito desta actividade de aprender 

ecologia e ilustrar os ambientes bioecológicos 

constitui uma exercitação criativa e pessoal de 

demonstrar a importância do conceito de Ecologia, 

atribuído a E. HAECKEL (oekologie, 1866), mas que só 

no início do século XX ganha o seu corpus de ciência 

das inter-relações dos seres vivos com o seu 

ambiente natural, em associação e com outros 

conceitos e contributos, p. ex., de C. ELTON (1927) 

sobre as bases da ecologia animal, de A. TRANSLEY 

(1935) sobre o conceito de ecossistema, e de E. ODUM 

(1953) relativos às bases trófico-dinâmicos das 

comunidades ecológicas. 

Os propósitos maiores deste(s) saber(es) são os seus 

valores para a vida e a identificação de um interesse 

ambiental e a sua devida contextualização e 

problemática, no quadro da nossa realidade da 

ecologia do território. E este quadro é relacional e 

recorrente desde 1973, quando o conceito europeu de 

Ambiente se define e difunde, para, em Portugal e em 

1987, se desenvolver na nossa Lei de Bases do 

Ambiente - Lei 11/87 -, alterada pelo D.L. 224-A/96, de 

26-11, e pela Lei 13/2002, de 19-02. Para P. MERLIN e F. 

CHOAY (1988) o Ambiente é o «conjunto de 

elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que 

caracterizam um espaço e influenciam a vida de um 

grupo humano», o que contém os elementos-chave 

vertidos na nossa própria lei (nº 2 do artº 5º da LBA). 

A formação do futuro designer de ambientes passa 

por uma sensibilização ecológica geral e uma 

manifesta preparação para a interpretação ambiental 

de um local de qualquer unidade de cultura humana 

ou mesmo de um dado sistema-caso territorial. Esta 

unidade formativa é propedêutica para o projecto de 

design do locus ambiental de cada um de nós. Os 

formandos nesta faixa etária estão abertos e 

disponíveis para cumprir uma educação para a vida, a 

qual deve apoiar-se no conhecimento qualitativo dos 

nossos recursos ambientais. E a qualidade do 

ambiente é uma exigência social, já que é 

entendimento geral de que a Qualidade, segundo J. V. 

BAPTISTA (2001), provém do «conjunto de 

características distintivas, relativamente a padrões 

estabelecidos por normas, de jure, ou por práticas, de 

facto». Em paralelo com outros casos, podemos 

revisitar os ideais dos estudantes superiores de 

Boston, em finais dos anos 60, os quais continuam a 

ser válidos (hoje e sempre) porque toda a comunidade 

local precisa de exercitar e progredir nas três metas 

então definidas: salvar o meio ambiente; reduzir a 
poluição; e alimentar-se de modo natural e salutar. 

Andreia Gomes
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Propostas projectuais de
Design de Ambientes ao Concurso AfA

Ana Filomena Curralo; J. Cruz Lopes; e Manuel R. Gulias (Estudos de Caso em Design)

P a r t i n d o  d a  p r o b l e m á t i c a  s o c i a l  d a  

intergeracionalidade, a Licenciatura em Design de 

Ambientes (DAmb) da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

[ESTG-IPVC] constituiu uma equipa de trabalho para 

concorrer ao concurso nacional Action for Age.

Após um período de análise de propostas e 

respectivos conceitos de cultura projectual, num total 

de treze casos, o curso submeteu seis candidaturas à 

organização do projecto nacional “Action For Age”.

Os seis projectos, resultantes do trabalho de quatro 

grupo de alunos do 3º ano e dois grupos de alunos do 

2º ano, corporizam um tema comum em torno do 

conceito “Ambientes (Re)Activos para um Idadismo 

Saudável”, já que a “intergeracionalidade é um dever 

de cidadania activa, de crescente valor social e de 

cultura perante a norma dos direitos humanos” 

comentam a propósito da opção temática os 

professores responsáveis pela coordenação e 

orientação dos projectos na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do IPVC, Ana Curralo, Branco 

Cavaleiro, Cruz Lopes e Manuel Gulias. 

“A nossa missão formativa e de cultura de 

aprendizagem encerrou-se agora, espera-se, sobre a 

competente avaliação de resultados destas 

propostas/projectos que se conjugam neste espírito 

sugestivo em título” acrescentam ainda os Docentes 

aludindo ao tema submetido à segunda edição do 

concurso nacional Action For Age, promovido pela 

ExperimentaDesign.

Nestes últimos meses, aquela equipa de trabalho 

submeteu aos alunos do 2º e 3º anos este desafio 

projectual, em formato de concurso de ideias e como 

actividade de índole prática e formativa nas unidades 

curriculares de Projecto de Ambientes I/Oficinas, de 

Estudos de Caso em Design e de Políticas e 

Instrumentos de Gestão Territorial, respectivamente, e 

também de orientação e actividade tutorial de 

docente de Desenho. 

A primeira fase da actividade foi cumprida com a 

organização dos respectivos grupos de trabalho e 

posterior submissão de um questionário específico do 

curso DAmb aos centros/unidades de acolhimento e 

apoio aos Idosos na área da Cidade e freguesias 

periféricas de Viana do Castelo, pelos respectivos 

grupos de alunos (em inícios de Novembro), seguido 

de respectivo tratamento e avaliação de dados para a 

primeira fase de pesquisa e conceptualização de 

ideias e de proposta-chave (em Dezembro passado). 

Bruna Cunha

Mara Brito

Mathieur da Costa

Vitor Magalhães

Ana Duarte

Roberto Gama
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I-AGE

 Memória Descritiva e Justificativa 

"O envelhecimento designa-se por "todas as 

modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas que aparecem como consequências da 

acção do tempo sobre os seres vivos". 
in Fernades, P. (2002). A Depressão no idoso. Coimbra: Quarteto Editora. 

No âmbito da iniciativa apresentada pela Royal 

Society for the Encouragement of Arts, Manufactures 

and Commerce (RSA), em parceria com a 

Experimentadesign (com o apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, desde 2009, e Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, desde 2010) foi ,  

recentemente, proposto o programa Action for Age. 

Esta acção consiste na elaboração de um projecto 

que potencialize a melhoria de vida dos idosos, de 

forma a integra-los activamente na sociedade, 

instituindo e instigando a comunicação entre eles. 

Foi desenvolvido o seguinte projecto que consiste na 

elaboração de um espaço destinado à fomentação de 

comunicação entre gerações, especialmente, as 

faixas etárias mais avançadas. Esta iniciativa tem 

como principal objectivo a circulação por todo o país 

e a intercomunicação entre os vários distritos e 

principais cidades. Consequentemente, este espaço é 

composto por diversos elementos que assumem a 

simbologia e simbiose do país. Assim sendo, toda a 

área do mesmo é composta por uma painel que visa a 

divulgação e exposição de diversas mensagens não 

específicas (histórias, vivências, opiniões, sonhos, 

desejos, objectivos, etc.), bem como, nove colunas, 

em forma de paralelepípedos. 

Tendo em conta o conceito simbólico deste esboço, o 

painel de relatos gerais surge como uma estrutura 

representante do país como unidade, como célula 

global. Por outro lado, as colunas, representam os 

dezoito distritos portugueses e constituem um 

sistema de apoio à comunicação entre os mesmos.

Descrição de Pormenores Técnicos 

Painel 

O painel é o elemento singular disposto na zona central 

da área predefinida e será a estrutura predestinada 

para a exposição e fixação de mensagens gerais sem 

temática ou receptor específico, podendo conter 

diversas finalidades, desde histórias e vivências 

pessoais até opiniões ou sugestões. 

O painel será constituído em pladur WA branco, 

resistente á água de 400 cm de comprimento por 

190cm de altura e 10 cm de espessura. 

No topo do painel estará contido um cabeçalho de 

incentivo no qual estará inscrita a seguinte citação: 

"Conte aqui a sua história", complementada, á 

direita, por uma breve explicação da estrutura, 

disposição, objectivos e forma de utilização dos 

paralelepípedos.  

Paralelepípedos 

Na área precedente ao painel, estarão distribuídos, de 

forma organizada e pré-estipulada, as nove estruturas 

paralelepípedos. Estes elementos são constituídos 

por painéis de contraplacado marítimo leve de 50 cm 

x190 cm de altura, diferenciados por cores e símbolos, 

consoante o Distrito a que respeitam. Assim sendo, 

estarão disponíveis nas nove estruturas, dezoito dos 

distritos do país, correspondendo duas faces de cada 

paralelepípedo a cada distrito. 

Os paralelepípedos estão ligados por corda de sisal 

com 40 mm de espessura. Esta está tingida com as 

diferentes cores das colunas, transmitindo assim a 

sensação de rede social, ou seja, independentemente 

do local, estes estarão sempre ligados e serão 

dirigidos a toda a gente. 

Orçamento Total: 1057,67 Euros

I-Age
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QUANTOS QUERES?

Como preâmbulo deste projecto teve início uma 

investigação sobre as necessidades do ser humano 

aquando da terceira idade, esta pressupõe um 

convívio direto com os idosos, possibilitando a 

partilha de vivências e consequente percepção de 

necessidades e carências. Como tal e, com a 

colaboração de um centro social, foi possível a análise 

e compreensão às relações comportamentais da vida 

dos mesmos.

Findo o estudo ao quotidiano dos idosos, procedeu-

se à recolha de informação relativa ao seu passado, 

para que seja possível uma relação coerente com o 

presente e, desta forma, estabelecer o convívio com 

gerações mais jovens.

Objectivo da proposta/ conceito

Com inspiração no jogo de papel dobrado 

geometricamente “ quantos queres?”, o presente 

projeto tem como principal objectivo estimular a 

autoestima dos idosos, estabelecendo uma relação 

com as crianças e, através de atividades lúdicas, 

retroceder às origens da nossa sociedade. Adaptado à 

escala humana e partindo do processo de construção 

deste jogo, são adaptadas quatro das suas fases de 

construção a palcos, que se inserem numa cidade e 

que por fim, estando já a peça concluída, resulta como 

um marco urbanístico, perpetuando em si a assinatura 

dos idosos envolvidos. 

Os palcos servem como estrutura fundamental à 

realização de workshops, teatros, danças e palestras, 

que assentam em temas como lendas e adágios ou a 

relação/comparação entre a gastronomia (passado) e 

fast-food (presente), sendo que aqui, os idosos são os 

únicos protagonistas. Para além disto, pretende-se 

captar a atenção de possíveis colaboradores, que em 

tempos de menor atividade lúdica, entretenham os 

idosos com serviços que valorizem o seu ego pessoal, 

tais como massagens ou tratamentos para o cabelo. 

Pretende-se também sensibilizar os transeuntes da 

cidade, para o respeito pelos idosos, seus 

conhecimentos e experiências.

Memória descritiva e justificativa

Constituído por 16 placas de contraplacado marítimo 

de 1mx1m em madeira de mogno, com espessura de 19 

mm, lacadas a branco e divididas transversalmente 

em triângulos equiláteros unidos por dobradiças 

ocultas DX 38 D_X com capacidade de 38 kg, a 

estrutura da peça apresenta-se de fácil construção, 

sendo necessário o recurso a parafusos AD C/C 2N2 

para a junção e articulação das peças. Devido ao 

tamanho das placas, à forma elementar do palco e ao 

uso de dobradiças ocultas, este não representa 

quaisquer tipo de barreira para os idosos, respeitando 

assim toda as normas ergonómicas, antropométricas 

e de segurança.

Tendo em conta a natureza dos eventos a realizar no 

palco, serão necessários equipamentos de som, 

transporte, cadeiras, mesas, bem como outro tipo de 

aparelhos de apoio às atividades programadas. 

Devido a natureza espontânea, aliada a dificuldades 

físicas e mentais dos protagonistas, é fundamental a 

presença de auxiliares de ação direta bem como de 

uma gerontóloga, que garantam o controle de 

possíveis instabilidades e incidentes.

Estes parâmetros serão assegurados por duas 

entidades fundamentais à realização do projeto, 

nomeadamente um centro social ou lar de idosos e 

uma instituição publica, responsável pelo espaço 

onde se implementa o aparato.

Por fim, a manutenção “dos palcos” e consequente 

peça final, é assegurada por colaboradores 

voluntários, sendo esta decorada com as assinaturas 

em tinta permanente, dos idosos participantes.

Como conclusão, este projecto respeita e reintegra os 

idosos com actores activos da sociedade e no espaço 

público.

APLICAÇÃO DO PROJECTO

Texto síntese 
O palco é constituído por 16 
placas de contraplacado 
marítimo de 1m x 1m, talhadas 
em triângulos equiláteros 
lacados a branco, unidos por 
dobradiças ocultas DX 38 D_X.

palco nº1 palco nº2 palco nº3 palco nº4



exchAnGE. Síntese Projectual

Troca (exchange) de conhecimentos entre pessoas de 

diferentes idades (AGE).

Através da partilha de conhecimento entre idosos e 

jovens, existindo um interesse mútuo que os aproxima.

O idoso pode transmitir, ao jovem, aquilo que aprendeu ao 

longo da sua vida através da sua profissão ou experiência 

de vida. O jovem pode passar o seu conhecimento ao 

idoso ajudando-o naquilo que este necessita.

Através de uma inscrição na base de dados do 

projecto, tanto a nível online, na plataforma, como no 

gabinete preenchendo a ficha de inscrição. Depois de 

inscritos poderão solicitar serviços ou oferece-los.

Este “módulo” (gabinete), poderá ser colocado em 

qualquer parte do país, assim como poderá ser 

transportado de uma cidade para outra.

Memória descritiva 

A fase criativa deste projecto deu-se na viagem de 

regresso de Lisboa, através da partilha de ideias entre 

os membros do grupo. 

A ideia central seria a promoção da intergeracionalidade de 

forma espontânea, a partilha de conhecimento e 

experiências de vida. Assim desenvolvemos um projecto 

constituído por um elemento físico e um serviço. 

Projectamos um gabinete onde encontramos uma junção 

harmoniosa de formas rectas e curvas, de cores neutras, de 

fácil integração em vários ambientes, bem como uma fácil 

acessibilidade. No interior do espaço encontram-se os 

elementos básicos para a realização do projecto, onde se 

incluem uma cadeira e uma mesa, dois sofás e uma 

prateleira para arrumação. Neste local encontra-se um(a) 

voluntário(a) que levará o seu computador portátil 

inserindo os dados dos utilizadores e auxiliando o 

preenchimento das fichas. No exterior será colocada uma 

rampa de acesso ao espaço facilitando a circulação a todos. 

O gabinete é itinerante, podendo ser instalado em 

qualquer cidade, chegando a um maior número de 

pessoas e prestando o serviço a todos os que 

estiverem interessados. Sendo assim, qualquer 

pessoa que se disponha a partilhar conhecimento e 

experiências de vida, poderá participar neste serviço. 

A inscrição no serviço poderá ser feita de duas 

maneiras, online, no site do projecto, ou então no 

gabinete de apoio. 

Na ficha de inscrição o utilizador disponibilizará os 

seus dados, entre eles, nome, idade, localidade e 

profissão ou área (s) em que se disponibiliza. De 

seguida o utente faz login na plataforma e procura um 

outro utente que se encontre disponível para lhe 

transmitir o que pretende, ou pode deslocar-se ao 

gabinete onde obtém auxílio do(a) funcionário(a). A 

prestação de serviços funciona como uma espécie de 

conta bancária, quem presta um serviço fica com um 

crédito, quem recebe o serviço fica com um débito. O 

limite de débitos será de 3 podendo salda-los 

prestando serviços. Será feita uma troca de contactos 

entre utentes com o objectivo de combinar o encontro, 

se necessário o(a) voluntário(a) actua como mediador. 

Para este projecto iremos contar com o apoio das 

autarquias na disponibilização de salas, seja normais 

ou com computadores, ginásios, bibliotecas, 

cantinas, entre outros. 

Desenvolvemos o projecto desta forma, pois 

acreditamos que a melhor maneira de promover a 

intergeracionalidade, de forma espontânea, é quando 

existe um interesse mútuo, que neste caso se trata da 

necessidade de ajuda por parte de todos os utentes. 

Como nome para o nosso projecto optamos pela 

palavra "exchAnGE" visto que a palavra significa 

troca, em inglês, e o nosso projecto é baseado em 

trocas de serviços. Tendo a particularidade de conter 

as 3 letras que formam a palavra AGE no nome do 

projecto. Decidimos destacar as três (3) letras dando 

realce ao termo AGE pois o desafio "Action for Age" 

baseia-se na idade. 
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EFEITO BORBOLETA -

"O bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso 

natural das coisas e talvez provocar um tufão do outro lado do mundo.»

 Edward Lorenz

Memória descritiva:

Inspirado na alegoria «efeito borboleta» da teoria do 

caos, este projecto homónimo tem como principal 

finalidade a realização de actividades educativas e de 

entretenimento,  que promovam re lações 

interpessoais e geracionais. Pensado para se adequar 

a ambientes exteriores ou interiores, a proposta 

pressupõe a construção de uma infra-estrutura 

móvel, composta por placas de cartão que encaixam 

de forma modular, desenvolvendo-se um espaço 

informal, relativo às actividades a realizar e 

respectivos utilizadores.

O «efeito borboleta» pretende também despertar e 

estimular a criatividade e espontaneidade dos seus 

utilizadores, especialmente dos idosos. Assim sendo, tal 

como as borboletas, as peças assumem várias formas e 

cores, estando a montagem e desenvolvimento criativo 

da infra-estrutura a cargo destes.

Como suplemento, surge a ideia de inserir actividades 

curriculares de cursos superiores nas já sugeridas 

para o projecto, a fim de promover debates, 

experiências e troca de ideias com os idosos, sendo 

que o desempenho dos alunos e consequentes 

resultados finais, somam-se à avaliação pautal destes.

Esta proposta visa também tratar interesses mútuos 

entre jovens e idosos, ajudando estes a ocupar o seu 

tempo e mobilizando as camadas mais novas para a 

situação da terceira idade, como possível factor para 

o empreendedorismo e acção social. Para além disto, 

«efeito borboleta» é uma solução extremamente  

racional, adaptável à realidade.

O projecto apresentado, pelos seus materiais e 

formas, respeita todas as normas de ergonomia, 

antropometria e ecologia, estabelecendo-se assim 

uma relação de design e sustentabilidade.

Teoria do Caos 

Orçamento:

A Nomad Architectual System é um sistema modular 

que permite a criação de inúmeros ambientes 

diferentes (telas esculturais, divisórias temporárias, 

salas de exposições, entre outros). As peças são feitas 

de cartão reciclado e existem em seis cores 

diferentes. São projectadas e vendidas pela empresa 

MIO,  têm como dimensão 21x14x0,19cm.  

Relativamente ao preço, cada embalagem com 24 

peças custa 41,05 Euros. Ou seja, uma estimativa de 

custos de2500 Euros dariam para, aproximadamente, 

1400 peças.

Breve apresentação das entidades colaboradoras:

Colocando em hipótese a necessidade de um maior 

número de peças, recorreu-se a quatro entidades de 

apoio:

A Misturacor Comércio de Tintas e Vernizes L.da, tem 

vindo a afirmar-se no mercado das tintas e vernizes, 

sendo neste momento uma loja de referência nesta 

área de actividade.

A Campicarn fundada por Manuel Martins, dedicou-se 

ao comércio de carcaças de bovino e, em 1998 além 

deste comércio, a campicarn começou a desmanchar 

e embalar carne de bovino e é hoje uma empresa de

referência, não só no mercado nacional como no 

internacional, estando certificada com a Norma NP 

EN 22000:2005.

Piece of Resistance é um espaço cultural com um 

centro de exposições, aliado à exploração das novas 

tendências da moda urbana, cujo intuito passa pela 

criação de um ponto de encontro e dinamismo cultural, 

na moda, no design e na música. Espaço esse que 

converge numa ambivalência comum entre o 

dinamismo cultural e artístico e a esfera comercial. 

Desenvolvem outros eventos musicais todos os meses, 

assim como workshops nas áreas do stencil, graffiti  e 

dj’ing. A loja fica situada em Viana do Castelo, tem 80 
2m com um pequeno jardim nas traseiras., 
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MOMENTOS...

Memória Justificativa/ Descritiva

Na presente memória justificativa/descritiva é 

descrito os processos da concretização do projecto.

A área encontrada para trabalhar foi fornecida pela 

empresa “Socontentores, Lda” é um contentor pré-

fabricado 6x2.35x2.20metros com 2 janelas e 1 porta. 

O exterior será todo personalizado por um conjunto 

de imagens por nós seleccionadas transmitindo assim 

a função do mesmo. 

A área encontra-se dividida em três partes:

- Espaço convívio

- Espaço de leitura

-Espaço de trabalhos

A divisão de espaços foi feita segundo esta ordem 

devido a necessidade se satisfazer as diversas 

personalidades. Com isto o espaço de convívio foi 

projectado a pensar nas pessoas que gostam de 

conviver entre elas, ou seja onde podem encontrar 

alguém que lhes faça companhia, joguem um jogo ou 

mesmo conversem sobre suas vidas, este espaço é 

composto por dois sofás com Largura: 146 cm, 

profundidade: 78 cm, altura: 72 cm, largura do assento: 

118 cm, também existirão 3 estantes com, largura: 30 cm, 

profundidade: 20 cm, altura: 192 cm, peso 

máximo/prateleira: 6 kg onde os utentes podem 

encontrar revistas, ou mesmo guardar os seus 

pertences.

O espaço de leitura foi projectado como uma mini 

biblioteca composto por 3 estantes com, largura: 30 

cm, profundidade: 20 cm, altura: 192 cm, peso 

máximo/prateleira: 6 kg e 1 sofá com Largura: 146 cm, 

profundidade: 78 cm, altura: 72 cm, largura do 

assento: 118 cm.

A área de trabalhos foi imposta para um momento de 

bordados, pinturas, carpintaria entre outros, nesta 

área existem 2 estantes de com, largura: 30 cm, 

profundidade: 20 cm, altura: 192 cm, peso 

máximo/prateleira: 6 kg, 1mesa com diâmetro: 70 cm 

e altura: 74 cm e 4 cadeiras Lever com largura: 42 cm, 

profundidade: 51 cm, altura: 77 cm, largura do assento: 

40 cm, profundidade do assento: 41 cm, altura do 

assento: 45 cm.

Existirão 4 cadeiras Jeff de fácil arrumação e 

montagem com largura: 42 cm, profundidade: 49 cm, 

altura: 78 cm, largura do assento: 40 cm, profundidade 

do assento: 39 cm, altura do assento: 45 cm. 

Para existir algum conforto para cada cadeira 1 

almofada de largura mínima: 35 cm, largura máxima: 

42 cm, profundidade: 40 cm, espessura: 4.0 cm.

Proposta

A proposta por nós lançada consiste no 

desenvolvimento de um espaço onde os mais idosos 

possam interagir entre si desfrutar da companhia dos 

mais novos, podendo partilhar as suas histórias e vice-

versa. Com isto pretendemos uma aproximação entre 

gerações, mostrar aos mais jovens a vida difícil que 

muitas pessoas tiveram, para tal criamos um pequeno 

espaço onde em conjunto poderão intervir contando 

episódios vividos e juntos desenvolver actividades.

O espaço por nós proposto contem 6x2.35metros.

A área será dividido em três, inicialmente 

encontraremos um primeiro espaço que se destinará, 

ao manusear/trabalhar com plantas, fazendo a sua 

manutenção, como por exemplo regalas, no qual 

terão uma “grade”, onde poderão colocar as plantas. 

Num segundo espaço teremos uma área de 

leitura/palavras cruzadas, entre outras, e por ultimo 

num terceiro espaço teremos o espaço de convívio, 

onde as pessoas mais idosas poderão partilhar 

acontecimentos passados de suas vidas com pessoas 

mais novas. Feita uma pesquisa e análise de mercado, 

mediante o orçamento baixo que nos foi proposto 

tentamos criar algo que não ultrapassasse o imposto, 

por essa mesma razão encontramo-nos bastante 

limitados a escolha.

Texto de Análise

Para a realização deste projecto foi feita uma 

investigação, inicialmente realizamos uma visita a 

centros de dia para percebermos as necessidades dos 

idosos quais as suas dificuldades vividas no dia-a-dia 

para tal elaboramos um questionário onde junto dos 

utentes desses espaços responderam as nossas 

questões podendo assim satisfazer as nossas 

curiosidades a respeito da sua facha etária.

Concluída esta primeira fase, feita uma análise geral 

sobre os questionários constatamos que os idosos 

tenham uma carência de actividades para preencher 

o seu dia.

Iniciou-se uma busca informática em busca de um 

espaço onde fosse permitido criar uma área de 

convívio para os mesmos. O leque de oferta é 

reduzido. Para concluir o projecto executamos uma 

selecção de mobiliário dividindo a área em três 

espaços distintos, um de convivo, outro de trabalho e 

um último de cultivo.
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Aqui serão apresentadas as conclusões dos 

inquiridos no jardim público de Viana do Castelo.

Idade
A maior parte dos inquiridos tinha mais de 85 anos, 

com a excepção de uma inquirida que se encontrava 

na casa dos 70anos.

Sexo
Feminino - 3 ;     Masculino – 2

Aptidões físicas/ Condições de saúde
Á excepção de um inquirido que respondeu estar em 

boa forma, os restantes são unânimes na resposta  

“Normal para a idade”.

Escolarização
Três dos inquiridos frequentaram o primeiro ciclo, 

uma inquirida frequentou o liceu antigo e apenas um 

foi universitário

Qualidade de Vida
Nesta questão os inquiridos são unânimes, têm todos 

uma excelente qualidade de vida. Neste caso, os 

inquiridos moram todos nas suas próprias casas, o 

que pode ajudar na sua qualidade de vida, visto que 

nenhum deles é dependente de outrem.

Doenças hereditárias
Mais uma vez existe uma consistência na resposta, 

pois ninguém é portador de doenças hereditárias. Foi 

questionado se gostavam de ser mentores ou 

participarem em alguma actividade com jovens, no 

qual os inquiridos responderam que não estavam 

interessados, ou porque não estavam aptos, ou por já 

não terem paciência para tal. Perguntamos o que 

gostavam que mudasse na sociedade e as respostas 

foram variadas, entre as quais, a vontade da mudança 

do governo, ou que este se entendesse; que o Euro 

não existisse; que não existisse a diferença entre ricos 

e pobres; há quem responda que deveria mudar tanta 

coisa que nem se pode numerar; no entanto 

encontramos algo unânime nos inquiridos, um maior 

respeito, moral e o incremento de valores.

Nenhum dos inquiridos possui animais de estimação. 

Em relação a ter quintal ou jardim, apenas uma 

inquirida responde afirmativamente. Logo, só esta 

inquirida produz produtos hortícolas, porém, só para 

consumo próprio.

“Como é que os jovens poderão melhorar a vida dos idosos?”
O inquirido com formação académica acha que devem 

“estudar mais e não chumbar tanto, tendo o respeito 

com mais valia”; Outra inquirida sugere “serem mais 

honestos sem fazerem asneiras”; Outro sugere 

“trabalhar mais”; Outra inquirida diz-nos que “para já 

nada, apenas companhia”; Por último, uma inquirida 

reflecte a questão desta maneira “Nada. Os jovens de 

hoje são muito diferentes. Parece que não têm Deus 

dentro deles. Serem mais sensíveis com os idosos”.

Relações Inter-Pessoais
Quando questionamos se recebem visitas, três dos 

inquiridos respondem “Frequentemente” e dois 

inquiridos respondem “Às vezes”. Dentro deste ponto 

quatro deles dizem que são de familiares e apenas um 

refere que são visitas de familiares e amigos.



Estes inquiridos frequentam este jardim e outros 

jardins da cidade, todos com os mesmos propósitos: 

 Espantar a solidão;

 Apanhar sol;

 Conversar;

Distrair;

No caso especifico deste jardim, ver os barcos na marina;

 Sossego;

Ver quem passa.

O facto de termos realizado este inquérito num 

jardim, ajudou-nos a perceber que, enquanto que 

num lar ou um sítio reservado a idosos estão mais 

retraídos, aqui a abertura foi bem maior; no entanto 

constata-se que não existem laços entre os 

frequentadores deste jardim, encontrando-se cada 

um em seu banco, sem  terem qualquer contacto 

entre eles.

Actividades
Três inquiridos não praticam actividades, duas 

inquiridas praticam actividades, uma delas agricultura 

doméstica e a outra limpeza de escadas e 

condomínios. Nenhum deles deseja praticar uma nova 

actividade, à excepção de um senhor que, 

curiosamente, deseja praticar vela e winsurf com a sua 

idade de 92anos; e uma idosa que pretende caminhar 

para se sentir mais livre e leve.

“Tem algum sonho que gostaria de realizar?”
Respostas:

“Não.”  /  “ Ter uma casa minha.”  /  “ Ter os pais e 

irmão vivos.”  /  

“ Morrer em paz.”  /  “ Ir a Macau e Timor.”

“Gostaria de partilhar a sua história de vida e sabedoria 
com os mais jovens?”
Uma inquirida responde que não. Os restantes respondem 

que sim. Um deles foca ainda que os jovens não querem 

saber e não têm tanta cultura geral.

“Para além da sua sabedoria, há mais alguma coisa 
que gostaria de ensinar aos jovens?”
 Aqui as respostas divergem:

“Ensinar princípios literários, culturais e de educação”;

“ Ensinar a fazer os serviços dos CTT”;

“ Pintar e costurar”;

“ Eles é que nos podem ensinar coisas novas”;

“ Cozinhar e bordar”.

Profissões:
Funcionário da Caixa Geral de Depósitos, tendo 

exercido outros cargos de diferentes áreas, entre os 

quais Fundador do Centro de Estudos Regionais e 

Director do jornal “Aurora do Lima”;

 Funcionária dos CTT;

Distribuidora de pão;

Comerciante;

Doméstica.
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As imagens que este texto introduz são páginas dos 

diários gráficos de alunos do 1º ano da licenciatura em 

Design de Ambientes, mantidos na disciplina de 

Desenho, leccionada por Ana Curralo. Numa parte 

destes cadernos, praticam desenho etnográfico, 

registando as informações recolhidas no terreno para 

um projecto em curso de inventariação do património 

etnográfico do litoral minhoto, no âmbito da disciplina 

de Estudos de Antropologia e Património, em 

colaboração com a disciplina de Introdução ao 

Projecto II, leccionada por Vânia Lima e Joana 

Carvalho. Estes são resultados intercalares de um 

trabalho ainda em desenvolvimento e, como tal, 

devem ser entendidos como exploratórios.

Como diz o antropólogo Manuel João Ramos, em 

depoimento publicado no site Diário Gráfico 

(http://www.diariografico.com/), o próprio formato 

do caderno introduz “um princípio de narratividade” 

na produção dos desenhos. Neste sentido, os diários 

gráficos dos estudantes documentam um processo de 

trabalho, em que é possível acompanhar diferentes 

etapas de maturação.

A ausência de informação sistemática sobre desenho 

etnográfico dificulta bastante este trabalho. É rara a 

literatura sobre o tema e a pouca que existe consiste 

sobretudo em menções mais ou menos avulsas em 

artigos. Por qualquer razão insondável, apesar do 

papel relevante da ilustração na transmissão de 

conhecimento antropológico, o desenho etnográfico é 

omitido, em geral, nos estudos de antropologia visual, 

onde é quase plenário o interesse pelo filme e pela 

fotografia. 

Exercícios de desenho etnográfico
Carlos Mendes

Se é mais difícil ensinar e aprender desenho 

etnográfico nestas circunstâncias, o carácter pioneiro 

da experiência em curso torna-a, por outro lado, mais 

estimulante, porque impõe a adopção de soluções 

criativas. Não estando publicada nenhuma 

panorâmica do desenho etnográfico, criou-se um 

blogue com diferentes exemplos dessa tradição de 

registo gráfico na antropologia e na literatura de 

viagens (http://ethnographic-drawings.tumblr.com/ ). 

Sendo actualizado com regularidade, além da 

utilidade que terá para os estudantes, este blogue 

ficará também como um registo precursor na rede, já 

visitado -- e recomendado -- por internautas de 

diferentes continentes.

Assim, uma parte importante da aprendizagem tem 

sido realizada através da observação de desenhos por 

parte dos estudantes que, a partir dessa análise, vão 

eles próprios extraindo as conclusões teóricas que 

estão ainda por publicar de forma sistemática. 

A comparação do desenho com outros meios de 

registo gráfico, sobretudo com a fotografia, prevaleceu 

nas reflexões dos estudantes quando se lhes pediu que 

caracterizassem o desenho etnográfico em prova de 

frequência. Para Micael Miranda, a “observação e 

concentração necessárias para realizar o desenho 

permitem ao antropólogo reconhecer e valorizar 

detalhes que, por exemplo, não seriam reconhecidos 

pela fotografia”. Por outras palavras, como refere 

Carina Palhares, o desenho etnográfico permite 

“transmitir uma realidade imperceptível quando 

fotografada”. No mesmo sentido, Rui Pinto nota que o 

“maior tempo de que se dispõe para o desenho vai 

permitir a recolha de informação e interligação que a 
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fotografia não permite”, e Maria José Correia que o 

“nosso olhar consegue dar mais ênfase ao que é 

realmente digno de ser mencionado e registado”. 

É também a opinião de Christiana Moreira, para quem, 

em “comparação com a fotografia, o desenho 

etnográfico é mais detalhado”. Esta aluna destacava 

ainda a importância de se conjugar a produção de 

desenhos com entrevistas realizadas no terreno. 

Também Mónica Correia sublinha a vantagem da 

observação directa, do contacto com “informantes”. 

Ambas enfatizavam, assim, um aspecto essencial do 

desenho  etnográf ico,  a  necess idade  de  

contextualização daquilo que é registado 

graficamente. Nuno Faria escreveu que “podemos 

desenhar um objecto e contextualizá-lo”, recorrendo a 

texto ou legendagem. Por vezes, para se fornecer 

informação com um mínimo de texto, adoptam-se, 

como escreveu João Oliveira, “vários pontos de vista” 

de um mesmo objecto, por exemplo. 

Por fim, dois estudantes defendem que o desenho 

etnográfico nos dá acesso não apenas àquilo que fica 

registado no desenho, mas ao próprio olhar de quem 

regista. Para Mariana Ferreira, “ao realizarmos um 

desenho etnográfico, estamos a desenhar não só o 

que vemos, mas também a nossa própria 

interpretação”, e, para Gilberto Paço, “o desenho 

transmite um modo pessoal de observação”.

Autores dos desenhos

Christiana Moreira

Nádia Ribeiro

Sérgio Cunha

Rui Pinto

Nelson Sampaio

Diana Pereira

Mónica Correia

Rúben Carvalho

João Oliveira

Joel Cunha

Carina Palhares

Mariana Ferreira

Maria José Correia

Ricardo Fernandes

Nuno Faria
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Jardins de Ponte de Lima 2011.
Propostas a concurso I

Américo Dias

O presente trabalho insere-se numa candidatura para 

o Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, 

edição para o ano de 2011.

Baseado no tema da edição “A Floresta no Jardim” esta 

apresentação mais que embelezar um espaço, procura 

tocar num assunto de interesse social, habituados no 

verão (todos os anos) ao flagelo dos incêndios, este 

trabalho quer transportar para uma pequena área o 

resultado das florestas queimadas. Não se procura o 

belo mas sim uma função educacional e sensibilização. 

Se a população abordar um espaço destes, ou ter a 

oportunidade de invadir o seu interior, e chegar ao fim, 

sentir mais respeito e admiração pela floresta, então 

atinge-se uma grande vitória.

O espaço será composto por árvores de 

médio/pequeno porte, já atingidas pelo flagelo dos 

incêndios, onde num suposto centro de um círculo 

ladeado por excedentes de árvores, um tronco 

cortado a uma altura de 0,70m (efeito de mesa), 

abarcará um texto dedicado às florestas.

As peças gráficas apresentadas no seguimento deste 

texto, tentam o mais aproximado possível retratar o 

espaço pensado (entre sebes do lote 11) para o local.
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LUGAR ONDE SE DESCANSA

Memória Descritiva
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Jardins de Ponte de Lima .
Propostas a concurso II

2011

António Carvalho (Toné)

Memória justificativa Memória Descritiva

CINZENTA

UMA
FLORESTA

NASCEPara esta proposta, foi escolhido o jardim nº 5 por ter uma 

área adequada a implantação do projecto.

Neste jardim é desenhado o mapa-mundo e sobre o desenho 

é cravado no solo uma chapa em ferro com 25cm de altura 

por 0,5cm de grosso que contorna o mapa na zona dos 

continentes, ficando 15cm de chapa á superfície. No 

contorno do mapa e no contorno do jardim é cravado no 

solo uma chapa de 20cm por 0,5cm de grosso deixando 5cm 

à superfície.

Depois de marcadas as áreas com a chapa, o mapa é 

preenchido da seguinte forma: os continentes e a parte 

exterior do mapa são cheios com inertes de cor pretas (Ex: 

restos de xisto, seixos ou brita de cor preta) altura da chapa; 

a parte correspondente aos Oceanos é preenchida com 

inertes de cor azul (Ex: brita ou seixos de cor azul) até 5cm 

de altura; desta forma os continentes ficam 10cm acima do 

resto do plano.

Nas zonas correspondentes aos círculos serão aplicados 

tubos de saneamento de cimento com várias alturas e no 

topo dos tubos serão aplicados vasos com plantas.

A zona de circulação faz-se no plano mais baixo, 

correspondente à cor azul e á cor preta no exterior do mapa. 

As flores que sugerimos para aplicar nos vasos são: Margaridas 

(Bellis Perennis), Amores-perfeitos (Viola Wittroekiana), 

Cravina Chinesa (Dianthus Chinensis) entre outras.

O objectivo e colorir o jardim para aumentar o contraste.

Este projecto foi desenvolvido com o propósito de poder 

reutilizar os materiais utilizados nos festivais anteriores, 

existentes no espaço do festival ou nos armazéns de apoio, 

como é referido no regulamento (Artigo 12º alínea 6).

Desta forma pretendemos desenvolver um projecto o mais 

económico possível, simples e de fácil leitura.

Actualmente existe metade da massa florestal que existia, 

resultado da acção do homem.

Embora seja de senso comum a sua importância para o 

equilíbrio do planeta, só agora com as alterações climáticas 

se assumiu a necessidade de políticas urgentes para travar a 

desflorestação e potenciar a sua recuperação.

Paralelamente a desflorestação, emerge outra floresta, que 

todos vemos crescer diariamente e que se impõe no nosso 

quotidiano, a floresta do betão.

Com dimensões cada vez maiores e com formas esculturais, 

esta nova floresta apodera-se deste jardim de forma 

desordenada provocando maior desequilíbrio.

Esta proposta pretende materializar este desequilíbrio e 

realçar a mudança na paisagem que aparentemente pode 

parecer só uma mudança de cor mas as suas consequências 

surgem todos os dias nos jornais e nas televisões.

O mapa-mundo representa este jardim global.

Os tubos de saneamento em cimento simbolizam a 

edificação e estão localizados nas cidades mais populosas 

do mundo.

O azul corresponde aos Oceanos e a parte exterior do mapa 

ao cosmos.

Os continentes o preto denunciam a destruição, os 

incêndios e a desflorestação.

As flores no topo dos tubos representam a floresta e a 

desproporção face á edificação.
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J. C. Lopes. Coordenador de Curso (2003-2011)

15 Anos do Projecto Formativo de  
  (paisagístico/ambientes) no Sistema

 Politécnico Público de Viana do Castelo

Design Na Lei de Bases do Sistema Educativo Português 

(1986; 2003) o ensino superior público tem uma 

organização binária que, em minha opinião, se 

esgotou em finais do século passado porque a 

regulação activa da respectiva tutela foi 

intencionalmente fraca ou omissa e gerou disfunções 

evidentes na chamada rede formativa de nível 

superior. O neoliberalismo primário tomou conta da 

governação da polis e foi geradora de um mercado de 

formação pulverizado por pequenos interesses e 

lógicas pouco sustentáveis, que contagiou o sistema 

político da educação e da profissionalização 

massificada da própria sociedade no seu todo. E isto 

porque os dados censitários de 2001 deveriam 

constituir estudos de análise e de estratégias 

prospectivas, em face de projecções demográficas 

que colocam a população jovem portuguesa e em 

idade escolar tendencialmente a decrescer e a 

“libertar” uma parte dos equipamentos educativos 

públicos, em especial em áreas rurais deprimidas e em 

sub-regiões com declínio populacional progressivo. 

Foi esta ausência de prospectiva (intencional) que dá 

suporte a um quadro potencial de constituição do 

universo da vigente oferta de cursos e de projectos 

formativos, marcadamente de proximidade e de 

contágio pela universalidade do sector, para o acesso 

a uma profissão técnica superior devidamente 

qualificada, segundo a norma e o seu respectivo 

reconhecimento social. Ora essa organização binária 

está institucionalmente implantada através das 

conhecidas Universidades (públicas, privadas e do 

ensino concordatário) e dos próprios Institutos 

Superiores Politécnicos (públicos e privados), 

cabendo a cada um destes subsistemas uma missão 

específica porque a natureza de cada instituição de 

ensino superior deve perseguir o estipulado em lei e 

gerir eficazmente os recursos públicos que lhe estão 

associados. Mas é um espanto (re)descobrir ofertas 

formativas idênticas ou similares num território 

nacional que é finito, de 92 093,64 Km2, com 

(dividido por) 308 Municípios, onde residem/vivem 

10 555 853 indivíduos (dados preliminares em 20011), 

e onde: os cursos são convidados a competir porque 

se “colam” na mesma cidade; se “atraem” por 

contágio de grupo(s) ou por proximidade espacial 

numa dada circunscrição ou região administrativa; e 

se “esgotam” e/ou se “anulam” porque não são 

racionais nem respeitam áreas de atracção/influência 

mínimas, quer de captação de alunos quer de 

afectação de recursos materiais e humanos e mesmo 

de potencial relação de colocação dos seus 

diplomados no mercado laboral. 

Estamos a viver um tempo de circunstâncias 

adversas ,  de  contexto económico-soc ia l  

problemático e incerto, pelo que se diz que é um 

período que reúne oportunidades para mudar os 

sistemas, as estruturas e a cultura de organização 

pré-instalada ou em fim de ciclo. Portugal vive, no 

momento actual, três crises, financeira, económica e 

politico-cultural, cada uma delas em contextos 

temporais diferentes e de superação mais imediata ou 

longa, respectivamente, segundo B. S. SANTOS 

(2011), Portugal. Ensaio contra a autoflagelação. 

Coimbra: Almedina.

Daí o mote para se (re)definir a governação do 

sistema educativo, as respectivas políticas públicas e 

as próprias estratégias formativas que as 

consubstanciam. A intenção tem de vir de cima, para 

esta constituir um exemplo, e daí a minha proposta 

(em 2009) de se reorganizar por «bacias de ensino 

superior» as suas estruturas materiais e institucionais, 

em primeiro lugar, para, de seguida, se projectar uma 

outra rede de oferta formativa, pautada por 

racionalidade, regulação, economia de recursos, 

eficiência de actos e práticas e sinergias regionais e 

nacionais, rede essa que seria uma consequência 

(re)ordenada, desenvolvida e sustentável dessas 

bacias de formação superior.    

1995-2006. ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN PAISAGÍSTICO 

A criação deste projecto formativo remonta a 1987 e 

INTRODUÇÃO 

O sistema educativo português é por tradição, 

natureza pública e missão estratégica uma questão 

de soberania nacional que urge acautelar e regular 

com o natural contexto de integração europeia (e 

internacional) em que participamos e nos 

envolvemos de modo crescente. Isto quer dizer que o 

universo do desenvolvimento intelectual e científico 

global não é a soma das suas partes nacionais nem 

dos seus actores de conhecimento mas antes um 

resultado das diversidades sistémicas, das sinergias e 

das mais-valias que cada uma dessas partes geram 

como principais interventores nesta realidade dita de 

sociedade(s) do conhecimento. Para J. Veiga Simão a 

soberania do conhecimento é a única que nos resta. É 

a natureza dos recursos (i)materiais, da organização 

de cada sistema educativo e do seu próprio génio 

humano e cultural que o enforma. É uma área de 

poder e de regulação geracional do desenvolvimento,  

quer na sua matriz conceptual quer como programa 

de acção sectorial, um valor supremo e uma 

qualificação justa, que lhe dá razão de ser e de 

construtura para o chamado progresso e, acima de 

tudo, para o surgimento do fenómeno da inovação 

(técnica e/ou social), termo/conceito que agora é 

recorrente, está na moda e é um instrumento 

globalizado da agenda da governação, quer pública 

como privada. 
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bloco oficinal da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. 

Foi no decurso dessa fase de mudança que se regista 

também a substituição de funções de coordenação de 

curso, até então confiados ao Arqº J.M. Oliveira 

Martins e por este exercidas em pleno, nos termos da 

supracitada Portaria e sob a “tutela” maior da 

presidência do Instituto Politécnico do que da própria 

direcção executiva da citada Escola do IPVC. A partir 

de 2001-02 processa-se a avaliação dos cursos 

ministrados pelas instituições nacionais de ensino 

superior, no âmbito das actividades da CNAES, facto 

que motivou uma identificação de problemas de 

integração deste projecto de ensino e seu respectivo 

funcionamento nos termos dos Estatutos da própria 

Escola e grau de aplicabilidade dos seus respectivos 

regulamentos de organização científica e 

pedagógica, o que motivou uma reflexão global da 

sua realidade prática e consequente actuação 

(re)activa dos seus dirigentes superiores para a 

superação e resolução dos aspectos menos favoráveis 

e que foram identificados no relatório de avaliação 

então realizado. 

Portanto, desde o ano lectivo de 2003-2004 que se 

pode definir um segundo período do projecto 

formativo de bacharelato em Design Paisagístico, que 

se fecha em 2006-2007, aquando do processo de 

reestruturação dos planos de estudo vigentes para o 

Processo/Declaração de Bolonha, então prescrito 

como instrumento de mudança curricular e nova 

organização temporal dos ciclos de estudos no ensino 

superior do espaço europeu. Refira-se que esta 

Declaração de Bolonha é assinada em 1999 e é gerada e 

proposta por um conjunto diversificado de actores da 

sociedade civil e da comunidade académica da Europa; 

não está circunscrita à realidade das fronteiras da União 

Europeia nem é da exclusiva acção académica das 

reitorias dessas Universidades Europeias. É e significa 

muito mais do que isso porque nela intervém também 

associações/responsáveis empresariais e entidades 

sócio-laborais europeias! 

então pedido pelo Presidente da Comissão 

Instaladora da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão (ESTG), Prof. Engenheiro Barbosa Romero, 

para alavancar projectos formativos novos nesta 

instituição regional de ensino politécnico, facto que 

motivou também as suas diligências funcionais 

internas ao nível do IPVC para, em 1995, serem criados 

e alocados na ESTG os bacharelatos acima citados e, 

em 1996-97, a sua proposta de outros cursos, p. ex., de 

Engª Electrónica e Rede de Computadores, de Engª 

da Computação Gráfica (e Multimedia). 

Decorria então o ano de 1996 e é agendado numa das 

reuniões do Conselho Científico da ESTG, do qual era 

membro, a proposta de criação de cursos novos nas 

áreas da Engenharia e Tecnologia para serem 

implementados no ano lectivo seguinte, facto que nessa 

situação não incluía os então bacharelatos criados na 

Portaria acima indicada. Em tal contexto e votação dessa 

proposta o signatário redigiu uma declaração de voto, 

onde releva o caso em apreço e a necessidade de serem 

considerados nessa circunstância os projectos de ensino 

já criados e os propostos nesse momento. Ora um tal 

acto funcional foi academicamente observado e objecto 

da devida apreciação superior, pelo que no ano lectivo 

previsto se contemplava a abertura de vinte vagas para a 

inscrição/frequência de alunos na variante de Design 

Paisagístico, do citado bacharelato em Artes, 

Comunicação e Design. Porque uma instituição tem 

estória(s) que a enobrece, o projecto formativo aqui 

descrito pertence, de corpo e alma, à nossa Escola mas 

teve como primeira instalação de funcionamento uma ala 

do chamado Centro Académico (edifício remodelado 

que foi outrora o Batalhão de Caçadores nº 9, 

aquartelamento militar sito no Largo 9 de Abril), onde aí 

se mobilaram espaços para salas de aulas e gabinetes de 

docentes. Podemos afirmar que este foi o primeiro 

período deste projecto formativo, de 1997 a 2003, 

porque em 2003, Setembro, o bacharelato de Artes, 

Comunicação e Design Paisagístico mudou-se para o 

campus da Avenida do Atlântico e passou a ser 

leccionado nos espaços educativos do corpo central e do 

constituiu uma inicial proposta da então Presidência 

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e 

também um seu “modelo” embrionário de 

implementação de um compromisso prévio assumido 

aquando da tomada de posse do Professor A. Lima de 

Carvalho, no sentido de vir a criar neste politécnico 

uma nova unidade orgânica – a Escola de Artes -, a 

qual poderia albergar projectos de ensino próprios e 

conexos com o domínio das Artes Aplicadas e do 

Design, facto que entroncaria na matriz cultural Alto 

Minhota e mesmo condizente com a(s) identidade(s) 

do desenvolvimento criativo e económico-social desta 

região, no quadro gerador de modernas dinâmicas e 

de novas oportunidades profissionalizantes para a 

própria circunscrição económico-social do Norte de 

Portugal. 

Num tempo de proveitos associados a programas de 

financiamento europeu e com as condições muito 

favoráveis ditadas pela entrada de Portugal na 

Comunidade Europeia, sem esquecer os recursos 

ancorados e potenciados pela própria demografia 

escolar, esta ideia-projecto nunca obteve um 

processo oficial viável e não foi possível concretizar-

se como candidatura forte, coesa e aliciante para a 

governação do ensino superior regional desse 

período e contexto. É em meados dos anos noventa e 

junto da própria tutela ministerial que se reúnem 

vontades e interesses potenciais em viabilizar não 

uma Escola mas um projecto de ensino intitulado 

Artes, Comunicação e Design, por acção activa e 

influência político-institucional do então Prof. Doutor 

Lima de Carvalho, o qual foi organizado em três 

ramos/variantes, no caso os bacharelatos de Artes 

Aplicadas, de Comunicação Multimedia e de Design 

Paisagístico (Portaria nº 4/95, de 3-01). 

Em face dos dados censitários de 1991 foi possível 

ainda perspectivar o crescimento da oferta formativa 

no nosso ensino superior, sendo o signatário, em 1993, 

autor de um relatório demográfico – draft s/ 

projecção demográfica do Minho-Lima, 1991-2020 -, 

2007-2011. O PROJECTO DE DESIGN DE AMBIENTES

 

Trata-se agora de um ciclo novo do processo 

formativo em causa, em resultado do quadro-

programa implementado pela tutela em 2003-04, no 

tempo da Ministra Maria da Graça Carvalho, e 

decorrente da criação do Processo de Bolonha (1999) 

e respectiva implementação nacional, ao abrigo das 

convocatórias ministeriais e de missão ao convidar os 

responsáveis das Instituições de Ensino Superior e 

seus respectivos responsáveis de cursos/áreas de 

formação, para discutir estas matérias de 

reestruturação dos curricula, sua duração e seus graus 

superiores (bacharelato, licenciatura bietápica e 

Licenciatura) para serem alterados e objecto de 

adequação aos propósitos inerentes à Declaração de 

Bolonha e aos documentos internacionais de trabalho 

a ela associados. 

A Declaração de Bolonha foi então uma sinalização 

activa para que a governação dos sistemas educativos 

nacionais reduzissem as disparidades e as 

especificidades, em demasia, dos seus próprios 

modelos de organização e de funcionamento; a 

harmonização dos ciclos de estudos superiores e a 

permeabilidade destes, por parte de quem os 

frequenta e os usa, constituíram os propósitos maiores, 

de modo a potenciarem a mobilidade internacional de 

estudantes e de investigadores, no quadro de políticas 

integradas e de acções pragmáticas implementadas 

no espaço comunitário europeu. Mas o verdadeiro 

propósito “escondido” era encurtar a formação 

superior de base e padronizar uma licença básica para 

a profissionalidade e no domínio de entrada na vida 

activa menos tardia e mais qualificada. 

Neste contexto, o autor participou nas reuniões 

convocadas pela responsável nacional da área das 

Artes Plásticas e Design (Profª Doutora Isabel Sabino), 

no Palácio das Laranjeiras, em Lisboa, a título oficial e 

no âmbito funcional da coordenação de curso que lhe 

estava confiada. Dessa participação foi elaborado um 
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urbano como exercitação final e campo de validação 

técnica do perfil para a profissionalidade. Mas a 

concepção mais interessante foi a definição, no 1º ano 

de frequência, de um Tronco Comum curricular para 

os dois cursos de Design existentes na Escola (ESTG), 

facto que se tornou simples, de eficácia na gestão de 

recursos físicos e de docentes, bem como de 

operacionalidade funcional para os estudantes que 

desejem transitar de projecto formativo ou reorientar 

a sua própria vocação funcional. 

Em quadro seguinte indicam-se as informações normativas 

que aprovam e dão vigência oficial a este projecto de 

formação superior no quadro nacional de Bolonha. 

A transição curricular para o actual ciclo de estudos 

obedeceu a um documento específico, versando a 

sua realidade formativa e proposta de equivalências 

disciplinares entre os planos de estudos, da 

respectiva coordenação de curso e intitulado Plano 

Formativo de Creditação de Competências: do 

bacharelato de Design Paisagístico para a licenciatura 

de Design de Ambientes (10 páginas), datado de 10-

09-2007, submetido e aprovado em Conselho 

Científico da ESTG.  

Neste quadro de acção há um registo que deve ser 

enunciado e respeitante à própria designação do 

projecto formativo, ou seja, porque razão não era 

aconselhável nem apropriado preservar a inicial 

expressão de Design Paisagístico. A tal questão deve-

se exprimir dois fundamentos essenciais: o primeiro, 

condizente com o esquema conceptual do plano 

curricular não reunir as condições de continuidade 

nem de viabilidade no âmbito de Bolonha, pelo facto 

da sua matriz formativa ser constituída por três 

conjunto de relatórios de deslocação em serviço 

oficial, endereçados e depositados na então direcção 

da Escola (Prof. Doutor Carlos Rodrigues) e do seu 

Conselho Científico (Prof. Doutor Paulo Fernandes). 

Em face desta realidade e após se ter elaborado o 

Relatório/Parecer de missão da área formativa 

supracitada, pela Professora Isabel Sabino, conclui-se 

esta intenção de referência académica para acções 

subsequentes, quer de nível nacional como de nível 

mais local. Na vigência do actual MCTES é publicado 

o D.L. 74/2006, no qual aí é previsto a adequação dos 

cursos e dos graus do ensino superior nacional, no 

âmbito do processo de reestruturação curricular dos 

projectos de cursos para o normativo de Bolonha aí 

explicitado. Assim, ficou estabelecido um quadro de 

graus, agora definido e normalizado de Licenciatura, 

para o 1º Ciclo de estudos, em três anos, de Mestrado, 

para o 2º Ciclo de estudos, em dois anos, e de 

Doutoramento, para o 3º Ciclo de estudos, em três 

anos. É então que se processa, em 2006-07, uma 

discussão aberta e alargada no seio da equipa 

docente deste bacharelato, a qual passa por 

equacionar a designação oficial do próprio curso/1º 

ciclo, bem como a definição da reformulação 

disciplinar do seu plano de estudos, de modo a 

enformar e a confirmar o campo e âmbito do seu 

perfil formativo, o seu domínio de actuação técnico-

científica e respectivas áreas nucleares que os geram. 

Deste processo de trabalho resulta a actual 

designação deste 1º ciclo de estudos, sendo relevante 

mencionar a sua aproximação aos campos de acção 

do Design estipulados e veiculadas pelas próprias 

entidades sócio-profissionais,  no caso os 

responsáveis directivos da Associação Nacional de 

Designers, sediada na Guarda e criada em 2003; um 

outro dado é a colmatação de deficiência curricular 

quanto ao estudo elementar dos Materiais Vegetais e 

sua importância e aplicabilidade ao projecto de 

espaços públicos e privados em ambiente urbano e 

para um urbanismo de referência hodierna; por último, 

a evolução clara e assumida para o projecto/design 

variantes, em que duas nunca foram realizadas e esta 

ser somente a que foi implementada; a segunda, a 

mais relevante reside no facto do desconforto 

permanente gerado pelo perfil do bacharel em 

Design Paisagístico se confundir com a escola 

portuguesa de Arquitectura Paisagista, ou seja, 

ocorrer confusão geral entre estes diplomados, uns 

designers e outros arquitectos, a tal ponto que ainda 

hoje os próprios bacharéis se intitulam por designer 

paisagista, o que é de lamentar porque isto não 

deveria acontecer, a partir do momento em que estes 

designers concluem a unidade de Deontologia do 

Design (3º ano) e onde aí são expressos os valores e 

as normas de titulação correcta destes diplomados 

por esta instituição de ensino superior público. 

Por conseguinte e desde 2006 que se reconhece e 

aceita que o licenciado em Design passe a ser titulado 

pela acrónimo de D.er, segundo informação emanada 

do seio das próprias associações sócio-profissionais, 

bem como em 2007 se conferir a primeira 

manifestação formal de reconhecimento da 

profissão, no domínio do seu processo em curso e de 

codificação oficial da sua actividade, ao ser aditada a 

actividade de Designers à tabela portuguesa para os 

trabalhadores independentes e anexa ao Código do 

Imposto de Rendimentos Singulares (CIRS). 

O DESIGN (DE AMBIENTES) em vários documentos 

normativos e técnicos e sua respectiva codificação. 

A formação em Design em Portugal é contemporânea 

e acompanha os primeiros ciclos da nossa 

industrialização moderna, em resultado dos 

conhecidos planos de fomento (1953-58; …), 

reconhecendo-se que a primeira experiência de 

ensino do Design surgiu na Escola António Arroio 

(1954), através da acção do arquitecto Frederico 

Jorge e, mais tarde, na Escola Superior de Belas Artes 

de Lisboa (1957), onde se forma a primeira geração de 

designers, referenciados em Daciano da Costa e Sena 

da Silva. Foram necessárias duas décadas para que o 

Design se afirmasse como formação superior e de 

relevante interesse público e profissionalizante. Daí a 

criação em 1976 da Associação Portuguesa de 

Designers, em Lisboa, e após a integração de 

Portugal na CEE (1986) se evidenciar a necessidade 

da criação de um organismo oficial para a divulgação 

e afirmação do design português no Mundo, através 

do serviço prestado até hoje pelo Centro Português 

de Design (1990). 

É neste domínio que o Design se diversifica, em geral 

em quatro campos e especializações, e se classifica 

como formação superior e de qualificação 

prospectiva, para alavancar esta área de interface 

entre as Artes e a praxis da Técnica, do nível técnico-

profissional intermédio para o nível de Técnico 

superior (2003), nível este objecto de conteúdo 

funcional, em termos de descritor para a carreira da 

administração pública. Ora é neste quadro, contexto e 

dinâmica de evolução que o projecto de Design de 

Ambientes se insere e se actualiza no nosso sistema 

politécnico português. Ora é este projecto formativo 

que se configura como inovador mas também 

autónomo e de natureza politécnica, constituindo-se 

no caso próximo da área do Urbanismo e/ou 

Aquitectura mas distinto dos perfis universitários 

alcançados pela vigente arquitectura técnica, seja ela 

de projecto arquitectónico seja de projecto paisagista. 

Por circunstâncias felizes o projecto de Design de 

Ambientes acompanhou o processo nacional de 

reconhecimento da nova profissão Designer e 

valoriza-a com os seus diplomados, estimados em 

cerca de uma centena de jovens profissionais em 2011, 
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Composição superior da Vara Festiva (Cata-vento e fitas institucionais) 

Conxuro da Queimada, consistindo esta na 

representação cénica dos seus leitores envergando a 

tradicional e rústica croça de palha, primeiro em 

galego e a cargo do colega José Escaleira e depois a 

sua adaptação livre em português por parte do 

signatário e organizador deste evento. Registe-se a 

mensagem final desta leitura que é um juramento de 

purificação e de protecção "divina" aos seus 

respectivos participantes: «POR SANTIAGO, POR S. 

JOÃO, POR S. ANDRÉ / QUEIMADA TE FIZ / 

QUEIMADA DE SOLESTÍCIO TU ÉS». 

Agradecimentos devidos 

-À Direcção da Escola e à Presidência do IPVC.

-Ao Gabinete Técnico do IPVC (Engº José Carlos e Arqº 

F. Matos; ao GCI-IPVC, através do D.er José Rocha. 

-Ao Engº técnico Ivo Araújo e ao Sr. Fernando Pereira 

(Jardineiro da ESTG). 

-Ao SASE (Dr. Diogo Moreira, à Dª.Mira e à Dª.Josefa). 

-Ao secretariado da Direcção (Paula Alpoim e José 

Mário); e à Dª. Rosa Gomes. 

-Aos alunos de Design de Ambientes, activos 

participantes desta obra projectual. 

Assim, essa espiral foi pensada para envolver todo o 

espaço de círculo criado pela prisão de um conjunto 

dessas fitas ao solo. Esta forma geométrica é antiga, 

muito comum nas representações da arte rupreste 

europeia, que aqui foi executada pelos alunos de 

Design de Ambientes, no caso, do 2º ano, e que 

preenche a superfície em questão, no sentido directo e 

com entrada/ligação ao exterior pelo quadrante Sul. 

Esta forma foi inspirada na obra executada pelo artista 

francês, R. DAUTAIS, numa praia da Normandia e 

comemorativa dos sessenta e dois anos do final da II 

G.G. Para a sua composição pensou-se em elementos 

naturais extraídos da praia cascalhenta e com 

vestígios paleolíticos a Norte do litoral de Viana do 

Castelo, no caso, de seixos quartzíticos, graníticos e de 

xisto aí existentes, de volumetria e morfologia variada.

 

Esta espiral simboliza o nosso caminho institucional, 

em especial, a abertura à sociedade e a recepção dos 

alunos de todas as regiões nacionais e extra-nacionais, 

para um centro de encontro e de convívio, que é o 

ambiente formativo da nossa Escola e do próprio IPVC. 

Actividade de Encerramento – A QUEIMADA GALEGA 

De seguida,  programou-se encerrar  esta  

comemoração com a confecção de uma Queimada 

Galega, no espaço da entrada principal da Escola, com 

redesign na sua composição porque estamos no Minho 

e contando para tal com a colaboração do colega, 

Doutor José Escaleira, e do próprio signatário deste 

doc. Essa confecção consistiu no uso de um alguidar de 

barro vermelho, onde se colocou cinco litros de bagaço 

tradicional e um litro de mel; de seguida chega-se um 

fósforo para arder o respectivo álcool, adicionando-se 

posteriormente uns grãos de café e várias qualidades 

de fruta natural cortada aos pedaços. Mexe-se 

lentamente esta composição, com uma colher à prova 

do fogo, e espera-se que o tempo de fogo diminua 

francamente para depois abafar esse fogo e poder ser 

servida esta bebida de matriz tradicional. 

A meio deste processo processou-se a leitura do 

pessoas e as suas organizações. Pensando já no 

próximo futuro a nossa mensagem é que hoje os 

nossos alunos, nos próximos anos, gerem projecto 

consubstanciado numa nova geração de seres – os 

seus filhos - para que esses lhes sucedam e que este 

desígnio seja naturalmente cumprido. 

Significado institucional deste evento da Vara festiva. 

Perante a comunidade escolar politécnica trata-se de 

uma manifestação específica de reconhecimento 

pela existência desta equipa docente e discente, 

decorridos os cerca de quinze anos de vida do curso 

em causa, já que o projecto de ensino de Design de 

Ambientes herda também a experiência formativa do 

bacharelato de Design Paisagístico, iniciado em 1996-

97. Os elementos constituintes desta intervenção 

projectual são: 

a) um Cata-vento, em aço inox, simbolizando a nossa 

instituição e uma faixa-seta com letras recortadas e 

respeitantes ao acrónimo da Escola, procurando este 

objecto representar sempre o rumo e o ambiente 

natural da nossa missão formativa. Daí que se 

apresente um pedido, ou seja, a permanência desta 

Vara festiva até ao equinócio de Setembro, já que será 

um período coincidente com o início de novo ano 

lectivo. Um outro pedido é a autorização superior 

para executar a sua iluminação nocturna, através da 

instalação de um ou dois focos a executar pelo nosso 

técnico da Escola (Eng. técnico Ivo Araújo). 

b) dois conjuntos de fitas cromáticas, em que cada 

correspondem a cinco faixas coloridas de tecido, em que 

a cor de cada uma delas corresponde às Escolas do IPVC. 

c) uma expressão livre e criativa, no âmbito da 

corrente artística Land Art, em escala micro, e sempre 

associada a esta vara ou pau de festa. De início 

pensou-se dar livre acção e opção para que os alunos 

desenvolvessem "construções criativas" pessoais em 

redor deste objecto, facto que foi substituído por uma 

composição geométrica colectiva – a construção de 

uma espiral -, à base de material pétreo, de seixos 

rolados, abundantes e acessíveis ao longo das praias 

do nosso litoral vianense. 

enquanto vertente e valência para o projecto de 

ambientes/espaço da cultura humana, quer à escala 

micro, meso e macro. Desde 2007, é, portanto, um 

design qualificado para o projecto do habitate 

humano em ambiente urbano. 

INTERVENÇÃO PROJECTUAL COMEMORATIVA 

DOS 25 ANOS DA ESTG E DO IPVC. 21 Junho 2011

Saudação institucional: Directora da ESTG (Profª 

Doutora Manuela Vaz Velho); aos alunos e docentes 

aqui presentes.  

Conceito s/ a intervenção projectual – VARA DE FESTA. 

Tradição ancestral europeia, de raiz pagã, associada 

ao solestício de Verão, que é geradora de energia e 

força da natureza e daí a uma fertilidade masculina. É a 

festa do levantamento do pau que ainda hoje persiste, 

p. ex. em Fonte Arcada (Penafiel). Diz-se que esta 

tradição gerou a Dança das Fitas, constituída por uma 

vara ou pau central de onde se (des)prendiam 

coloridas fitas e sobre a qual se executavam danças 

populares coreografadas; cada dançante agarrava 

uma fita e orbitava em seu redor, zigue-zagueando até 

trançar essa(s) fita(s), para, depois realizar o 

movimento contrário e destrançar essas mesmas fitas.

 

É assim a conhecida dança das fitas, que eu conheci 

aquando da minha actividade formativa realizada na 

Escola Sec de Arcozelo (Barcelos), pelo grupo 

folclórico de Gemeses (Esposende), em 1983,. E foi esta 

experiência pessoal que foi inspiração e ideia para esta 

composição e intervenção projectual comemorativa 

dos vinte e cinco anos da nossa "casa-oficina". 

Ora como o Instituto Politécnico é expressão 

masculina também é coerente conferir-lhe os desejos 

de força e virilidade para que o seu futuro seja, pelo 

menos, a dobrar e assim alcançar novos êxitos daqui a 

mais de 25 anos. Mas a Escola é expressão feminina e 

esta está aqui bem representada e é com esta dual 

diversidade que se constrói futuro de vida para as 
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Pormenores das actividades do evento comemorativo dos 25 anos da ESTG

(Inauguração da Vara Festiva e preparação da Queimada e do conjuro) 



EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO SOCIAL GERONTOLÓGICA
GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (regime pós-laboral)
 
BIOTECNOLOGIA
ENFERMAGEM VETERINÁRIA
ENGENHARIA AGRONÓMICA
ENGENHARIA DO AMBIENTE
 
DESIGN DE AMBIENTES
DESIGN DO PRODUTO
ENGENHARIA ALIMENTAR
ENGENHARIA CIVIL E DO AMBIENTE
ENGENHARIA CIVIL E DO AMBIENTE (regime pós-laboral)
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA E MULTIMÉDIA
ENGENHARIA DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
ENGENHARIA DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (regime pós-laboral)
ENGENHARIA ELECTRÓNICA E REDES DE COMPUTADORES
ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS
ENGENHARIA INFORMÁTICA
ENGENHARIA INFORMÁTICA (regime pós-laboral)
GESTÃO
GESTÃO (regime nocturno)
TURISMO
TURISMO (regime pós-laboral)
 
CONTABILIDADE E FISCALIDADE (regime pós-laboral)
GESTÃO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
INFORMÁTICA DE GESTÃO
MARKETING E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
MARKETING E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL (regime pós-laboral)
 
ENFERMAGEM
 
DESPORTO E LAZER
 

LICENCIATURAS  -  1º Ciclo


