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Representação do trapeiro. 
Ilustração do autor deste trabalho de investigação, 
no workshop de gravura da FBAUP 2017.
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“Trapos fazem papel, 
Papel faz dinheiro 
Dinheiro faz bancos, 
Bancos fazem dívidas 
Dívidas fazem mendigos, 
Mendigos fazem trapos.”

(PINHEIRO  1999)
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5abstract This master’s project proposes a survey and identification of the paper 
that circulates around the city of Porto. The objective is to identify paper 
as an element in defining a local identity and to show how such a principle 
can be used in current editorial projects. It is tried to place the paper as an 
object of analysis between the design and the designer in the actuality
Through conversations and sayings in Oporto an editorial object of the 
period is developed, which intends to raise, by itself, the desire to hold 
and leaf through, identifying again in the object the emotions conducted 
through its materiality.
The project leads to a first mapping of the paper, and rehearses its 
cataloging. In the selection of specimens, it is not so much the techniques 
of production, but their relation with the use in commerce and possible 
application of these more current papers: the Costaneira in the production 
of publications.
Such a renewal of unidentified paper as the most usual in the graphic arts, 
therefore seeks to test to what extent the production of the book and the 
use of paper in the city in Porto can be represented. The disappearance of a 
paper industry along with the sites of its commerce in the city, are studied 
through a field work that seeks to know where it is produced, marketed 
and used. The paper in the book assumes as representative of a Port in 
extinction, which is seduced by a progress that removes the differences, the 
names, the uses, is thus treated like motto for the construction of a catalog.
When we operate from a selection of papers and techniques, which we 
introduce according to the evolution of the project, and editorial formats 
whose relevance and contemporary practice is residual, we want to act 
clearly in the assumption of rescuing - supports, tools, methodologies work, 
materials. With this to check to what extent also the publication can reverse 
the inattention on the local material and immaterial narratives.
In parallel, we intend to list this survey relating the creative thinking of 
Abel Salazar, being an artist from Porto and the posture that he adopted 
along the artistic course he perpetuated. In an atelier environment, the final 
object sought to match the documents assembled by the author Abel Salazar.



6 Resumo Este projeto de mestrado propõe um levantamento e identificação do papel 
que circula pela cidade do Porto. O objetivo é identificar o papel como um 
elemento fundamental na definição de uma identidade local e demonstrar 
como tal principio pode ser usado em projetos editoriais atuais. 
Procura-se colocar ainda o papel como objeto de análise entre o design 
e o designer na atualidade, através de conversas e dizeres no Porto 
desenvolve-se um objeto editorial de época, que pretende suscitar, por 
si só o desejo de segurar e folhear, identificando novamente no objeto as 
emoções conduzidas por meio da respectiva materialidade. 
O projeto conduz a um primeiro mapeamento do papel, e ensaia a sua 
catalogação. Na seleção de espécimens, não importam tanto as técnicas de 
produção, mas sim a sua relação com o uso no comércio e possível aplicação 
desses papéis mais correntes: o Costaneira na produção de publicações. 
Tal recondução de papéis não identificados como os mais habituais nas 
artes gráficas, procura pois testar até que ponto a produção do livro e o 
uso do papel na cidade no Porto podem-se representar. O desaparecimento 
de um indústria papeleira a par dos locais do seu comércio na cidade, são 
estudados através de um trabalho de campo que procura conhecer onde 
é produzido, comercializado e usado. O papel no livro assume-se como 
representante de um Porto em extinção, que é seduzido por um progresso 
que lhe retira as diferenças, os nomes,  os usos, é assim tratado como mote 
para a construção de um catálogo.
Ao operarmos a partir de uma seleção de papéis e das técnicas, que vamos 
introduzindo de acordo com a evolução do projeto, e formatos editoriais cuja 
relevância e prática contemporânea é residual, queremos atuar de forma 
clara no pressuposto de resgatar – suportes, ferramentas, metodologias de 
trabalho, materiais. Com isso verificar até que ponto também a publicação 
pode reverter a desatenção sobre as narrativas materiais e imateriais locais.
Em paralelo, pretende-se elencar este levantamento relacionando o 
pensamento criativo de Abel Salazar, sendo um artista portuense e pela 
postura que adotou ao longo do percurso artístico que perpetuou. Num 
ambiente de atelier, o objecto final procurou igualar-se aos documentos 
montados pelo autor Abel Salazar.
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FIG.54 - Papel chagrin (verso).
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Matriz desenvolvida com a ajuda do Sr. Álvaro, - Técnico das Oficinas do Museu 

Nacioanl da Imprensa. 

Estudo para a capa da aplicação projetual.
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FIG. 59 - Últimas folhas de papel pautado de copiadores duplos. A sua produção 
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FIG.60 - Parede do interior da Livraria Académica.



13FIG.61 - Publicidade primeira metade do século XX. Exemplos de folhas de loja, 

cartões de visita, faturas, calendário (em papel mata borrão), rótulo, entre outros.

FIG.62 - Livro sobre a história do fabrico de Papel em Portugal

FIG.63 - Sistema de encadernação com fio de cánhamo ou linho.

FIG.64 - Exemplo de livros com a técnica de pintar à cabeça.

FIG.65 - Conjunto de 3 pilhas de papel referentes a cada uma das 

categorias:produtores, armazenistas e retalhistas.

FIG.66  -Trabalho de atelier no desenvolvimento do catálogo

FIG.67 - Informação de onde foi impresso o catálogo. Tipografia Progresso Rua 

do Dr. Sousa Viterbo. Já não conseguimos encontrar aberta para visitar, pois 

encerrou em 2016.

FIG.68 - Cadernos de Papel Costaneira de Época. (restantes imagens desta 

página)Desenvolvimento do mapa Zonamento do Porto

FIG.69 - Mapa Zonamento do Porto.

FIG.70 - Experimentação de materiais nas OTI da FBAUP.

FIG.71 - (Imagens em cima)

Processos de experimentação de impressão em diversos materiais nas OTI da 

FBAUP. 

FIG.72 - Conjunto de imagens que foram efetuadas com em vista numa pesquisa 

visual para as capas dos artigos científicos dos alunos da Pós Graduação.

FIG.73 -Desenvolvimento do trabalho para a capa 2.

para a capa.

FIG.74 - Desenvolvimento do trabalho para a capa 3.

FIG.75 - Desenvolvimento do trabalho para a capa 4.

FIG.76 - Cartaz desenvolvido pelos alunos finalistas da Licenciatura em Design 

da Comunicação da FBAUP. Este cartaz foi desenvolvido a partir de uma matriz 

(metálica).

FIG.77 - FTampão para aplicar tinta, pigmentos negros, rolo cilíndrico de borracha.

FIG.78 - Produção e aplicação verniz calcográfico: matérias primas, bala de couro 

de tintar ou aplicar verniz; estampa sobre forma de aplicação; chapa de zinco com 

camada de verniz; chapa de zinco gravada e respectiva estampa 

FIG.79 - Produção de tinta calcográfica. Dispositivos de preparação e aplicação: 

moleta de vidro, rolo de borracha, Matérias primas: óleos polimerizados, 

pigmentos negros. Materiais de limpeza: tarlatana, gaze

FIG.80 - Atelier Graciela Machado, Porto.

FIG.81 - Catálogo das obras do artista Abel Salazar. Manuscrito científico escrito 

à máquina.Teste de impressão em papel capa e papel de jornal.Bloco de anotações 

do artista Abel Salazar.

FIG.82 - Estudos. Testes de impressão em papel de marca (Grahams Bond, 

segundas-vias, almaço). Testes desenvolvidos para a capa do objeto final. 

Utilização de papel de embrulho, craft e decadry. Experimentação da costura 

Portuguesa neste projeto. Estudo de possíveis volumes dentro da mesma 

caixa. Experimentar a costura Japonesa neste projeto. 2 Monos realizados para 

obtermos o volume real do objeto final, o peso através do papel Munken print 90 

gr. e indice de mão 1.5.

FIG.83 - Estudo da numeração para o projeto final.Sistema de capa com lombada 

descoberta. Decadry Primeiras impressões e pensamento de sistema de fecho.

Esboço para pintar a lombada.

FIG.84 - Papel Costaneira submetido à matriz limpa do prelo do século XVIII

FIG. 85 - Papel Bacalhau submetido a impressão do prelo do século XVIII



14 FIG.86 - Trabalhos desenvolvidos pelos aluno da Pós Graduação Rodrigo e que 

precisam de ser impressos a duas cores. 

cartões de visita, faturas, calendário (em papel mata borrão), rótulo, entre outros.

FIG.87 - Uma página do projeto que precisa de ser impressa a duas cores,

FIG.88 - Gravação da matriz

Indicação do painel de comandos da Riso. 

FIG.89 -Indicação da quantidade de tinta no painel de comandos da Riso.

FIG.90 - Erro de impressão. A característica do papel criou um plissado e o 

inesperado aconteceu.

FIG.90.1. Testes de impressão. Tintagem a grão e a cheio. Comportamento sobre 

papel Costaneira, com mais de 50 anos.

FIG.91  -Trabalhos desenvolvidos pela aluna Gabi da Pós Graduação que 

exemplifica uma das potencialidades desta máquina de impressão: Riso.

FIG.92 - Tambores da máquina aquando da troca de cores: vermelho e verde.

FIG.93 -Processo de secagem e organização dos papéis, para pósteriormente 

compor os 40 exemplares.

FIG.94 - Trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Pós Graduação da FBAUP. 

FIG.95 - Aquando da decisão dos tipos móveis escolher para a capa. 

FIG.96 - Construção da rama tipográfica

FIG.97 - Conjunto de imagens que foram efetuadas com em vista numa pesquisa 

visual para as capas dos artigos científicos dos alunos da Pós Graduação.

FIG.98 -Registos a grafite e a tinta permanente de artista Abel Salazar, Pertencem 

ao espólio da CMAS. 

FIG.99 - CMAS. Residência do artista Abel Salazar.

FIG.100 - Capa do catálogo da exposição “D’Après Abel Salazar”.

FIG.101 - Exposição Pavilhão do CMAS Junho 2017 com os trabalhos dos alunos.

FIG.102 - Exibição do Catálogo “D’Après Abel Salazar”

FIG.103 - Produção e aplicação verniz calcográfico: matérias primas, bala de 

couro de tintar ou aplicar verniz; estampa sobre forma de aplicação; chapa de 

zinco com camada de verniz; chapa de zinco gravada e respectiva estampa 

FIG.104 - Vários momentos do workshop Gravura 2017 CMAS/FABUP.

FIG.105 - Etapas do processo de produção de gravura em calcografia nas oficinas 

da FBAUP

FIG.106 - Momentos do Workshop Print Preview ano lectivo 2015 -2016

FIG.107 e 107.1. - Imagens pormenores da caligrafia

FIG.108 - Fotografia do video. Videos em anexo.

FIG.109- Espaço de trabalho. A expansão permite a experimentação

FIG.109.1. - Comportamento dos materiais recorrentes às novas experimentações

FIG.109.2 - Espaço de trabalho. Os papéis conseguidos no trabalho de campo. 

FIG.110 - Catálogo d’après Abel Salazar. Embrulho do Catálogo de papéis do 

Porto, utilizando o mapa ilustrado pelo autor, em papel costaneira, como forma de 

homenagem. Usamos fio norte para atar o embrulho.



15



16

1. Objeto de estudo 

 “O homem não pode viver sem a sua mais extraordinária  
 invenção. Mas pode e deve reinventá-la, tornando-a cada  
 vez mais bela, mais útil, mais mediática e livre... porque,  
 papel também é Imaginação”(MENDES 2008)

1.1. O Papel 

Com base nesta e noutras afirmações que tive a oportunidade de ler e 
noutras que a minha orientadora Graciela Machado foi mencionando ao 
longo desta investigação que o papel se tornou o objeto de estudo deste 
projeto. O papel tem a capacidade de tornar uma expressão, quer seja na 
sua forma escrita ou na representação visual, num objeto milenar.  
O papel está sempre presente e tende a que, ironicamente, se reinvente 
nas suas multiplicidades cada vez mais abrangentes. Contrariamente ao 
que se acredita o papel é um produto cada vez mais necessário. 
Propõe-se através deste estudo perceber quais a sua relação com a cidade, 
com a sua comercialização e de que forma ele pode, nesta era do digital, 
ser um produto de referência capaz de se tornar indispensável no design.

1.2. Motivação e introdução

Com vinte anos acreditei que algures na Europa iria encontrar um 
lugar para trabalhar e, como português que sou parti nessa descoberta. 
Cheguei a Suíça numa carrinha de nove lugares, mas na prática o 
motorista deixou doze pessoas no centro da Europa. Para trás deixei a 
tudo e a escola, por terminar. Naquela altura senti que estava preparado 
para aprender outra cultura. Efetivamente, durante o tempo que estive 
lá pouco me sobrou para conhecer. Estamos a falar do início do milénio, 
mais propriamente entre os anos 2001 e 2007. Nessa altura não se falava 
em companhias “lowcost” e andar de avião ainda era considerado luxo.
Como fui sozinho para fora do país o primeiro trabalho que surgiu foi o 
que aceitei sem contestar. A minha história na Suíça começa aqui.  
Cheguei ao Hotel Arlas na localidade de Silvaplana1, nos inícios de 
Outubro de 2001 e comecei a exercer as funções de ajudante de cozinha. 
Creio que esta função não difere muito de país para país, no entanto, o 
primeiro grande obstáculo foi a comunicação. Na Suíça fala-se quatro 
idiomas2 e o mais parecido com o português é o italiano, de modo que o 
trabalho de cozinha, que por si só já não é fácil, tornou-se o pior pesadelo 
de Sempre. Doze horas por dia com um dia de folga por semana, o 
trabalho torna-se numa prioridade. De tal maneira que sentia que esta 
profissão me absorve rapidamente.
Porém, em virtude desse trabalho tive a privilégio de conhecer um 
dos sítios mais surpreendentes. Os contentores de lixo3, separados 
por secções, o que hoje em dia nós chamamos de ecopontos (não é por 
acaso que a Suíça subsiste sozinha na Europa central), pois já em 2001 a 

1. Silvaplana é uma comuna da Suíça, no Cantão Grisões, com cerca de 952 habitantes. Estende-se por uma área de 44,71 
km², de densidade populacional de 21 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Bever, Bivio, Samedan, Sankt-Moritz, 
Sils im Engadin/Segl. 
2. Idiomas falados na Suíça: https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a#/media/File:Sprachen_CH_2000_EN.svg 
3. Contentores do Lixo, Silvaplana, Suíça: https://www.google.pt/maps/@46.4589881,9.7952429,3a,60.1y,295.37h,94.43t/
data=!3m6!1e1!3m4!1sXDoNtH5YxdCbml5_t0Peng!2e0!7i13312!8i6656

I

Introdução  



17responsabilidade e o civismo eram deveres assíduos. Em todos os hotéis 
há sempre alguém que se encarrega de separar todos os resíduos e de 
os levar até aos contentores. Assim como os habitantes locais o devem 
fazer. Quando o hotel desperdiçava papéis, revistas, jornais, cartões, 
e, praticamente acontecia todos os dias, eu tinha encontro marcado 
na secção do papel. Lá, confesso agora, “perdia” quase sempre trinta 
minutos aproximadamente. 

Não que os depósitos fossem demorados, ou que houvesse fila para 
descarregar, mas o tempo que eu lá passava também era à procura 
de papéis, livros que alguém pudesse ter deixado. Eu encontrava-
me naquele espaço. No meio dos papéis, sentia-me deslumbrado com 
embalagens, papéis, jornais, revistas, tipografia impressa em cartão, 
logótipos impressos em cartão, livros e publicações assinadas por autores, 
livros escolares, entre outros objetos das mesmas categorias. Eu fui 
colecionando sem filtrar. Não havia explicação, aparentemente. 
A Suíça tem sítios deslumbrantes, que contrastam com o rebuliço que 
é o turismo no inverno. Entre outros postos de trabalho e viagens fui 
filtrando a minha coleção de obejctos de papel, e dos que sobram ainda é 
possível encontrar algumas influências.
A pouco tempo de completar sete anos nos alpes suíços e apesar de 
sentir que a pior fase havia passado, dei conta que a vontade de voltar a 
Portugal, para recomeçar a desenhar, a conhecer as formas de impressão, 
manusear papel e isso passava também por querer aprender mais sobre a 
construção de Livros. Ou seja, sinto agora, que esta recolha de papéis do 
lixo originou uma vontade de saber mais sobre o papel e isso sobrepôs-se 
aquele espinhoso trabalho. É nesta altura que se ergue outro momento de 
viragem. 

1. 

Livro título: Versage Teatro 

Teatro dalla Scala all’Hermitage

Editora: gráfica Milani

Autor: Franco Maria Ricci

nº páginas: 280 

nº páginas de cores: 16

páginas pintadas à mão: 

143 reproduções 

diretamente no papel

formato: cm 34,5 x 23,5

tiragem: 5000

Papel: Fabriano azul e estiloso

Laço de seda "Orient" preto com 

tábuas de cores, impressões em 

ouro e sobreposto laminado e 

figurado.
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1

Imagens desta página referem-se à legenda 1
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2. 

Livro título: Vanitas Lo stile dei 

sensi

Illustrati Arte

Autores Gianni Versace, Omar 

Calabrese

Editor: Omar Calabrese

Ilustrado por: Gianni Versace

Editora: Leonardo, 1991

Nº páginas: 219

ISBN 883550130X, 9788835501305



20 1.2.1.Recolha de livros do lixo do Porto

Este projeto baseou-se na consolidação de um interesse e respeito 
pelos materiais, mesmo aqueles que eram resgatados do lixo. Do lixo 
da cidade do Porto, retiram-se informações e dados úteis ao mesmo, 
das características dos papéis usados, às marcas de uso, ao conteúdo, 
passando pelas técnicas de encadernação. Veja-se, a título de exemplo, o 
papel de capa usado na encadernação de um livro, imitação de chagrin4, 
o papel de capa martelado, o papel de capa litografado, pela composição 
da página pela paleta cromática, pela tipografia, pelas ilustrações, pelo 
peso e, obviamente, pelo papel. Todas estas caracteristicas identificadas 
em livros resgatados do lixo descrevem uma época e que de repente nos 
aparecem na rua, em cima  de um muro e se dão a conhecer.
O carácter acidental do encontro e a natureza inesperada do mesmo, 
provocam um confronto e despertam uma curiosidade particular. 

4. Papel que se usa para forrar livros, em particular os portugueses. Normalmente texturado, 
uma espécie de imitação de pele.
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3. (página 14 e 15)

Livros encontrados no lixo, no Porto. 

Estes livros para além de servirem 

como fonte de investigação do 

papel e das tipografias onde foram 

impressos, tiveram como função 

estudar a arquitetura e composição 

da página. 



22 1.3. Porquê investigar o papel?

Regresso a Portugal em meados de 2007 e um ano depois encontrei o ponto 
de partida5 , que deu origem a esta fase, que termina com a conclusão do 
mestrado.
Durante os dois primeiros anos de formação pude constatar que o acesso 
ao conhecimento na área do design e em particular no âmbito das gráficas 
e técnicas de impressão envolviam-me crescentemente.
Aos trinta e dois anos entrei na licenciatura6. Três anos que ficaram 
marcados por um contexto académico de carácter criador e pela 
praticidade do curso, que nos introduziu dentro do que se entende por 
trabalho experimental7 (Drucker, 1995), com diferentes materiais e 
suportes, numa perspectiva empírica. Daqui resultaram alguns trabalhos 
onde destaco o projeto “Ó mor olh’agenda”8, que não é mais do que um 
artefacto único que pretende exprimir, através dos suportes de papel e dos 
materiais usados, uma visão integral daquilo que é o Mercado do Bolhão. 
Do ponto de vista da impressão usa a vulgar impressão a laser sobre papel 
resgatado do mais emblemático mercado do Porto. Pretendeu-se usar o papel 
de forma experimental, papel esse alterado pela polpa da fruta, águas que 
caem dos toldes e por outros fatores, manuseado grosseiramente confere-lhe 
um índole genuína. Ainda neste projeto a costura manual é responsável pela 
encadernação, de forma a enfatizar a manualidade do objeto.

Hoje, olhando para trás, compreendo porque é que os professores que 
fui encontrando pelo caminho me iam incentivando e foram elementos 
fundamentais nos reconhecimentos9,10,11,12 que fui conquistando ao longo 
da minha formação. De tal forma que me fizeram acreditar que era 
possível continuar e estudar e quando percebi estava a iniciar mais um 
ciclo. Desta vez, o (MDGPE) Mestrado em Design Gráfico e Projectos 
Editorias na (FBAUP) Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto.

5. http://iai.pt/web/
6. https://www.eseig.ipp.pt/cursos/licenciaturas/design#1-º-ano
7. (...) Os livros de artistas aparecem em todos os movimentos importantes em arte e literatura e proporcionaram um meio 
único de realizar trabalhos em todos os vários grupos de vanguarda, experimentais e independentes cujas contribuições 
definiram a forma da atividade artística do século XX. Tradução do orignal "Artists' books appear in every major movement 
in art and literature and have provided a unique means of realizing works within all of the many avant-garde, experimental, 
and independent groups whose contributions have defined the shape of 20th century artistic activity."  (...) A sua popula-
ridade aumentada provavelmente pode ser atribuída à flexibilidade e variação da forma do livro em vez de qualquer fator 
estético ou material. Em vez de tentar um rígido ou definitivo. Tradução do orginal "Its increased popularity can probably 
be attributed to the flexibility and variation of the bookform, rather than to any single aesthetic or material factor. Rather 
than attempt a rigid or definitive"
8. https://www.behance.net/gallery/19816511/O-MOR-OLHAGENDA-NOTEBOOK
9. Duas vezes bolseiro de Mérito Sporting. http://www.sporting.pt/pt/tags/bolsas-de-estudo 
Dois reconhecimentos internacionais na plataforma designanddesignaward 2014 e 2015, catogria design editorial e design 
de embalagem respectivamente. (ver anexo)
10. Ilustração infográfica publicada na revista londrina em Junho de 2016 - Photoshop Creative Magazine - (ver anexo)
11. Prémio Viarco em 2014 - melhor projeto do ano na categoria de design editorial. (ver anexo)
12. Identidade Visual da cidade de Vila do Conde - http://www.cm-viladoconde.pt/pages/784

3. 

Mancha provocada por polpa de fruta. 

Este é um dos exemplos do papel 

cimento (bacalhau). Depois da folha ficar 

seca o papel foi submetido à impressão 

a laser e foi um dos papéis utilizados na 

agenda "Ó MOR OLH'AGENDA". 

"(...)Faz uma triagem, uma 
escolha inteligente, procede 
como avarento com o seu 
tesouro, juntando o entulho 
que entre as maxilas da deusa 
da indústria, voltaram a 
ganhar forma de objetos úteis 
ou agradáveis" 
(BENJAMIN 2015).

4. Trabalho académico 
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4.1.

Trabalho académico no âmbito de 

estágio como bolseiro da U.Porto. O 

projeto "sucesso académico" insere-se 

no departamento de Melhora do Ensino 

e Aprendizagem da Reitoria da U.Porto.

O programa do primeiro ano mune os alunos em quatro grandes áreas. 
Design editorial, a infografia, a ilustração e a tipografia. No campo 
do design editorial somos confrontados com a potencialidade da 
experimentação, que nos permite, por uma lado, trabalhar com diferentes 
suportes, entendendo as múltiplas imposições respectivas de cada 
material, por outro, existe um desencadear de exemplos sobre a produção 
e construção do livro, com enfoque na arquitectura da página e nas 
equações tipográficas. 

No segundo ano do MDGPE, escolhi fazer estágio. Esta opção prendeu-se 
ao facto de que no primeiro ano fui bolseiro colaborador U.Porto, e estive 
a trabalhar com designer no gabinete de inovação pedagógica13, onde 
desenvolvi um manual de normas para o projeto (sucesso académico)14 
ainda em vigor. 
No entanto, ao candidatar-me este ano (2017) na modalidade15 de estágio 
ficou acordado que iria colaborar com o gabinete de comunicação e 
imagem16 da reitoria. Acreditei que fosse uma mais-valia, pois era uma 
oportunidade para trabalhar diretamente em comunicação gráfica.  
No entanto, no plano de trabalho, anteriormente definido pela equipa 
de comunicação e imagem, foi previsto trabalho com um vertente mais 
institucional. Na verdade, tornou-se claro que procurava um campo 
de ação baseada na publicação de autor. Um campo que procura nos 
princípios da investigação, do desenho, da metodologia processual e 
execução, valorizando a perspectiva ocasional e experimental a que o 
design contemporâneo se tem gradualmente aberto.
Por esse motivo, optei por mudar basear o trabalho de projeto na relação 
com um espaço oficinal: as oti.

13. https://inovacaopedagogica.up.pt/inovacao-pedagogica/
14. https://www.behance.net/gallery/40903559/SUCESSO-ACADEMICO-UPORTO-IDENTITY-BRANDING
15. https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=386048
16. https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=170

“Qual a posição do designer 
face a publicação independente 
tendo em conta a visão daquele 
que a concebe, desenha e 
produz?
De que forma as OTI e o atelier 
influenciaram o objecto final?  
Que metodologias adoptar na 
produção de design gráfico?”
(GRACIELA MACHADO 2017)



24 1.4. Objetivos deste projeto

O primeiro objetivo deste projeto foi realizar um levantamento sobre 
papel e relacioná-lo com a cidade, do ponto de vista na sua identidade. 
Que realidade existe em torno do papel que circula na cidade do Porto? 
No sentido dessa relação com a cidade, foi necessário conhecer o papel, 
identificar e delimitar os seus espaços de ocorrência, determinados 
lentamente através de entrevistas, percursos, conversas. A partir daí 
procurou-se compreender o papel, identificando através das suas 
características, nomeadamente a gramagem e a presença de marcas de 
água. Tratou-se pois de entender a pertinência e permanência no seu uso 
assim como,  decifrar uma parte do seu  passado e existências.  
Em armazéns, gráficas, papelarias, encadernadoras, alfarrabistas, coleções 
privadas. Pretendeu-se ainda demonstrar que é a partir da interpretação 
do papel que é possível reorientar as fases do projeto. Por outras palavras, 
através da análise física deste papel (resgatado), conotado pela sua 
identidade poética e local estabelece-se aqui uma transversalidade dos 
métodos e técnicas utilizadas com vista no objeto final.
Pretendeu-se ainda elaborar um mapa útil, que permita aos utilizadores 
encontrar os locais de origem e de venda de papel na cidade do Porto.
O segundo objetivo foi testar e verificar experimentalmente através 
de um objeto editorial: D’après Abel Salazar até que ponto é possivel 
desenvolver um projeto para uma instituição cultural e manter o carácter 
experimental no design?
Este levantamento e respectiva análise leva-nos a considerar o papel 
como um elemento identitário da cidade do Porto.

1. Porquê o Porto

O Porto, para além dos inúmeros atributos como cidade apetecida tem ainda 
uma vertente poética e criativa. É marcada pelo carácter mercantil, que nos 
transporta para o mundo. Pela sua vertente comercial que nos honra e pelos 
saberes ancestrais. Porque o Porto me fez crescer e aqui me encontrei como 
pessoa e naturalmente como criador e designer. Porque no Porto conheci 
o papel e aprendi a tocar-lhe e a conhecê-lo. Porque através dos papéis do 
Porto pretendo de certa forma resgatar memórias, tradições culturais, 
contrariando a sensação de perda de algo que parece já esquecido. 

1.1. Enquadramento Histórico 

Surgimento do papel como suporte. O homem inventou um dos mais 
mirabolantes produtos de consumo – o papel. Este invento tem origens 
orientais, no ano 105 pelo chinês Cai Lun (Amaral 2003). Porém, este 
invento é difundido na Europa ocidental e Ásia Central pelos árabes. 
Segundo Mendes (2008) este povo era muito culto e cheio de artistas 
inteletuais, que rapidamente perceberam o potencial deste material, 

II

Contextualização 

e Estado da Arte
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5. 

Amostras de papel conseguidas 

no Porto e Sta. Maria Feira



26 tendo introduzido o trapo reciclado como matéria-prima do papel. Na 
verdade os chineses já o tinham experimentado, mas sem crédito nesta 
técnica. 
No entanto, Mendes ( 2008 ) indica que estudos recentes revelam que há 
registos em papel três séculos antes da descoberta de Cai Lun

1.2. Verificação da palavra “resgate” 

A palavra resgate quando consultada no dicionário significa, entre outras 
interpretações, “ operação de salvamento”.  Quando aplicamos esta 
definição à identidade de uma cidade somos conduzidos a uma reflexão 
acerca dos aspectos que são necessários ter em conta para que à cultura 
local não se apague. No caso concreto, selecionamos o papel.

1.2.1. Que cultura local da cidade do Porto é preciso resgatar? Qual a 
relação com a cidade? 

A cidade do Porto foi desde a era medieval um ponto de contato 
comercial17 entre o norte do país e os países da Europa, particularmente 
com Inglaterra. A sua localização geográfica conferiu-lhe sempre 
um cariz comercial, ao longo das épocas. Mas é a partir de 2001, no 
âmbito da capital europeia da cultura, que começamos a observar uma 
transformação incessante, (de Matos 2010 ). Este avanço tem que ver 
com o impulsivo avanço da internet, que culmina em 2017 com o Porto 
a receber uma vez mais o título de melhor destino europeu18. O Porto, 
tendo companhias aéreas de baixo custo fixas vê-se no lugar de anfitrião 
e deve organizar um modelo de acolhimento eficaz no sentido de resposta 
ao elevado número de turistas que todos os dias aterram na invicta e que 
procuram um país com sol, com uma excelente gastronomia e um preço 
extremamente convidativo. 
Na origem disto apresenta-se um dos conceitos mais controversos da 
atualidade: Globalização19 ( Alves, 2014 ). 
De acordo com BANDUCCI ( 2001 ) as políticas turísticas implementadas 
servem para elaborar um produto que será vendido aos turistas 
com o intuito de gerar receitas que irão reverter para o município e 
consequentemente para o Estado português. 
Por outro lado, os visitantes, sem demora, percebem que o Porto conta a 
sua história através das artérias da cidade. No Porto terminam as linhas 
ferroviárias na estação de São Bento, cravejada de azulejos que retratam 
a sua História; o Porto é abordado pelo rio Douro e pelo mar. No Porto 
assentam seis pontes, feitas de ferro e betão, representativas das épocas 
mais marcantes da história e o Porto também se carateriza pelos barcos 
rebelo que transportam o vinho do Porto. 
O Porto são os jardins de Serralves e o do Palácio de Cristal que lhe 
atribuem o sentimentalismo que neles se procura, mas são também as 
esplanadas dos edifícios construídos no século XX, agora recuperadas 
que intensificam a sua magia. 
O Porto tem a sorte de se encontrar geográficamente no litoral norte, que 
permite deslumbrar-se através de um nevoeiro matinal, que se insinua 

17. http://www.cm-porto.pt/historia-da-cidade
18. http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/porto-eleito-o-melhor-destino-europeu-de-2017-5660310.html
19. "Hoje vivemos na ambiguidade, e por vezes contradição, de falarmos cada vez mais de património mas, simultaneamen-
te, utilizarmos termos e conceitos que apontam claramente num outro sentido"



27pelas ruas adentro. O Porto é de igual modo os edifícios emblemáticos, 
como o Mercado do Bolhão, o Coliseu, o Palácio da Justiça e o da Bolsa, 
(Santos 2014). O Porto são as suas ilhas. É a curiosa ligação entre a igreja 
da Batalha e a dos Clérigos.
É a imponente câmara municipal. São os aliados e as inúmeras praças.  
É a radiante Sé que se impõe, ao cimo, antes de avistarmos Gaia. O Porto 
é a calçada portuguesa e os azulejos que nos vão relatando a história ao 
longo dos painéis espalhados pela cidade. É a icónica Casa da Música e é 
a livraria Lello. É lanchar no Ceuta, no Luso e para os mais abonados o 
Majestic. O Porto ainda é a última geração de artesãos que se extenuam 
a trabalhar, esperando suceder a sua arte. Quem passa a conhecer o seu 
âmago rende-se ao seu poder acolhedor, à sua identidade, porque o Porto 
também é a sua pronúncia agressiva das suas gentes mas que também é 
genuína, são as festas populares e os pregões. 
O Porto são as francesinhas e o São. João, (Santos 2014). O Porto cheira a 
tripas que se servem à sua moda, é o martelinho no dia 23 de Junho, são 
as casas de fado e as peixeiras, o cauteleiro e o cheiro a café moído, são 
as soleiras esfregadas à vassoura assim que são nove horas e é o eléctrico 
a tilintar. São as torres sineiras e as gaivotas que ecoam pela cidade e, 
entre outras tantas coisas, o lendário Café Piolho e o alegórico cortejo dos 
estudantes. O Porto é precioso pela história,  pelo carácter vernacular e 
pela inovação e o poder de se engrandecer mundo fora. Para quem está 
fora o Porto é tudo isto e a saudade. E do sentimento que nos caracteriza, 
mais do que falar de património, é discorrer sobre uma recuperação de 
uma memória cultural e local do ponto de vista das artes gráficas e a 
relação deste projeto com esta área de estudo: 

 “Não somos uma comunidade habituada ao respeito da  
 memória cultural e do património, o que explica a   
 escassez de documentação primária e secundária.   
 Pensemos em registos notariais e alfandegários que se  
 perderam, pensemos no descaso com que foram   
 tratados os caixotins das tipografias extintas, pensemos  
 na destruição das xilogravuras, pensemos    
 na presteza com que se deitaram ao lixo os arquivos   
 dos nossos editores desaparecidos, tudo sacrificado a um  
 pseudo-reformísmo de pacotilha.” (ANSELMO, 1996)

2. O papel como elemento identitário da cidade do Porto

Percorrendo o espaço urbano podemos, ainda hoje, encontrar o papel 
em inúmeras aplicações, que passa pelo embrulho, decoração, proteção 
ou pela comunicação e é a partir de um percurso pela rota do papel da 
cidade que se procurou refletir acerca da relação que existe entre o Porto 
e os elementos identitários do papel. 
Pretendeu-se relacionar o comércio tradicional local, os locais 
emblemáticos, as tradiçoes e o uso de papéis que se julga em risco 
de serem descontinuados. A baixa da cidade não só usa estes papéis 
comuns mas cada vez menos usados, como é, também, um local onde 
se encontram as lojas de comércio tradicional. Como exemplo disso, o 



28 Mercado do Bolhão, onde remexemos os papéis singulares, para embrulhar 
pão ou suporte de fruta. Um outro exemplo do uso dos papéis na cidade 
é o caso de uma das papelaria mais antigas da cidade e em particular na 
Progresso. Nestas papelarias, que tivemos a oportunidade de visitar, como 
por exemplo, a Progresso20 quisemos encontrar papéis com características 
particulares, que chegaram ao Porto no século passado e que escassamente 
ainda se conseguem encontrar, conferindo identidade ao papel.  
Um exemplo disso é o papel de encadernação chagrin, tradicionalmente 
usado nos cadernos portugueses ou os papéis que nos apresentam 
as marcas de água. Entre texturas, gramagens, tamanhos, e outras 
marcas específicas que definem o papel, constatou-se que os elementos 
singularizam-se e falam da cidade e da sua história.

2.1. Marcas de água como elemento identitário

As primeiras pesquisas levaram-nos a um conhecimento sobre papel, 
ajudando a conhecer os vários papéis, a partir das filigranas, alguns dos 
quais descontinuados. Assim sendo, nesta investigação identificamos 
que as marcas de água são elementos muito importante na catalogação 
dos vários tipos de papel em desuso que encontramos. Segundo 
McMURTRIE, D. C. (1997) as marcas de água só foram introduzidas por 
Fabriano21 em 1380. As marcas de água aparecem nos finais do século XIII 
(Mendes2008). Segundo Santos (2014) estas marcas gravadas no papel 
têm origem em Itália e datam de 1282, na cidade de Fabriano. Da mesma 
opinião é de Matos Sequeira (1935) que nos indica que essa primeira marca 
de água tem o desenho de um cruz. Desta altura em diante, até 1307 a 
concorrência entre papeleiros levou-os a marcar o papel com as suas 
iniciais. Daí fabricaram e marcaram o papel por toda a Europa. 

Porém, Carreira (2012) afirma que a primeira marca de água foi recolhida 
por Briquet, em Bolonha. Santos (2008) explica que filigrana é também o 
termo utilizado para marcas de água, pois: “corresponde à figura formada 
por finos fios metálicos, bordada ou aplicada sobre a superfície da teia da 
forma manual ou do rolo filigranador”. Por sua vez sob a teia de vergaturas e 
pontusais22

Segundo de Matos Sequeira (1935) as marcas de água que circulavam por 
Portugal eram na sua maioria provenientes de França e Itália. 
A marca de água  L I S B O A surge num documento datado de 1765 e a partir 
do século XVIII as marcas portuguesas começam a aparecer sobre as folhas. 
(de Matos Sequeira 1935).

Estas marcas resistem ao tempo, pois a sua trama é definida pela filigrana. 
No momento em que é depositado a pasta de papel ou as fibras moídas o espaço 
é ocupado pelo fios metálicos criando, desta forma, a marca de água. Como 
qualquer outra arte, a do fazer papel procurou uma forma de identificar o 
fabricante e a origem do produto. Desse modo, todos os papéis eram marcados 
utilizando a mesma técnica ancestral, até à nossa época, garantindo qualidade, 
mas sobre tudo os valores da empresa ou do fabricante. No entanto, o papel tal 
como o conhecemos hoje, para além da mutação da óptica do fabrico, passou 
por um outro grande invento.  Segundo McMURTRIE, D. C. (1997: 88) em 
meados do século XVIII, John Baskerville inventou o papel tecido. 
20. Papelaria centenária da baixa do Porto.
21. Fabricante de papel da cidade de Fabriano, em Itália.
22. O conjunto de fios é denominado vergatura (vergeure, francês). Da palavra vergatura deriva o «papel avergoado» (laid 
paper, inglês; papier vergé, francês; geripptes Papier, alemão), que é o papel com linhas horizontais e verticais, visíveis – ou 
directamente, ou à transparência. É também chamado «papel linha d’água».

Incluiu-se uma série de formações 

dirigidas ao estuda da encadernação 

como costura portguesa, costura 

japonesa e caligrafia moderna dentro 

do objetivo de desenvolver uma prática 

de e trabalho com o papel.
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6.

Marca de água em filigrana

 do Museu do Papel

O gravador e impressor afinou a rede para que nenhum vestígio se 
notasse na folha. Gaskell, P. (2011: 22),  por outro lado, indica que o filho 
de James Whatman, afirmou em 1796, que o pai, James Ehatman foi o 
primeiro a fazer este papel tecido em 1756. Confere-se, desta forma,  
a primordialidade da identificação do papel. 
Neste projeto, e de acordo com Carreira (2012), é este elemento 
identificativo que se procura sublimar, apurando a data do papel, 
procurando a sua identificação, qualidade e autenticidade.

O protagonismo das marcas de água do papel nesta investigação verifica-
se em parte das amostras recolhidas. No decurso do levantamento dos 
papéis tivemos a oportunidade de o manusear, recebendo os estímulos 
passados pelas pontas dos dedos, sentindo o seu cheiro, observamo-lo 
ao ponto de entendermos como esta marca que tende a desaparecer nos 
comuns papéis comerciais agora usados, tanto dizia sobre a história do 
produtor.  – Sr. Campos da Papelaria Progresso com um brilho nos olhos: 

 “Um papel muito fininho, que era utilizado na época   
 para papel carta de avião. Lindíssimo...! Com uns   
 Aviõezinhos.”(...) “Parece papel de mortalha.”  

Um papel de marca “Grahams Bond”, sendo um dos papéis que 
acabamos por usar no miolo do catálogo da exposição:  
D’après Abel Salazar.
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7.

Marca de água em filigrana dos papéis 

Que integraram o catálogo

D'après Abel Salazar:

1ª imagem na página anterior (em 

cima) marca dé água "Grahams Bond", 

suporte do trabalho da Clara Silva,  

2ª imagem (em baixo) marca dé água 

"Almaço" suporte do trabalho da Gabi 

Cesar,  

3ª imagem (nesta página) marca 

de água "Linho Bond" referente ao 

trabalho do Rodrigo. Todos alunos da 

pós graduação da FBAUP.
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2.2. Gramagem do Papel

Como defende Pereira (2002) a indústria papeleira como qualquer outra 
indústria cumpre os padrões de qualidade estabelecidos. 
Na grande maioria os parâmetros avaliados são a gramagem, a espessura, 
a quantidade de água, a opacidade e o brilho.  Sempre que um destes 
aspetos é alterado acontecem variações no papel. Segundo Diogo (2012) 
a gramagem é a característica mais importante, uma vez que determina a 
possibilidade de impressão de um papel.  
Se o objetivo final passar pela impressão devemos considerar esta 
afirmação. À medida que íamos categorizando os papéis, ao longo do 
trabalho de campo desenvolvido na cidade do Porto, constatamos que 
dentro da mesma categoria havia gramagens diferentes. Curiosamente, 
em conversa com Hugo de Almeida Pinho, num dos seus trabalhos a 
mesma folha de papel de bacalhau tinha gramagens diferentes.  
“Idealmente a gramagem deveria ser constante ao longo da folha durante 
o processo de fabrico. No entanto, controlar todas as variáveis que  
influenciam o processo pode dificultar este objectivo.” (Diogo 2012). 

Nesse sentido, o que começou como curiosidade desenvolveu-se num 
breve estudo de como se pode pesar o papel. Considerando que a 
gramagem se mede através da fórmula:

Assim sendo, precisamos de uma balança que meça gramas, um régua, 
papel e lápis, e uma folha de excel que nos ajude a registar os dados 
obtidos. Propusemo-nos a pesar 12 papéis para este breve estudo para 
verificar as diferenças. Constatou-se embora que com uma margem de 
erro da balança, existirem diferenças interessantes. Por exemplo,  
o papel almaço da Papelaria Fidélia pesa menos que o almaço pão de ló na 
balança, porém, a sua gr/m2 é bem inferior .
Outro exemplo curioso deste teste verificou-se nos vegetais entre o 
Pretinho do Japão e a Papelaria Fidélia, em que a diferença de peso na 
balança foi apenas 1gr, no entanto,  a sua gramagem difere em 50 gr/m2.

Podemos perceber com o estudo realizado em volta da gramagem que 
algum que oos parâmetros de qualidade de alguns produtores podem 
comprometer a qualidade e consistência do papel. Esta ideia vai ao 
encontro da teoria de Pereira (2002).

Concluímos desta forma que a gramagem é um elemento identitário 
importante, pois permite aos criativos que assim determinem a 
integração de novas escolhas de papel. Conhecer a gramagem permite 
aumentar a precisão e eficácia. Identificar a possivel variabilidade 
da gramagem nos pontos de venda  é o primeiro passo para tomar as 
decisões mais adequadas de dobragem, impressão, acabamento. 

Gramagem = 
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8. 

As figuras desta página referem-se 

ao estudo e à percepção da fórmula 

matemática para medir a gramagem 

do papel. As embalagens, por norma, 

informam em que unidades a gramagem 

se expressa.



9. 

As figuras desta página referem-se ao 

estudo da gramagem do papel, através 

da medição da área e da pesagem da 

área recolhida nas visitas/entrevistas 

aos locias.
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FOLHA
DIMENSÕES

TIPO DE PAPEL MASSA (gr) COMPRIMENTO (cm) LARGURA (cm) ÁREA (m2) GRAMAGEM (gr/m2)
NOME

vegetal Pretinho Japão 2 42 11 0,0462 43,290
vegetal Papelaria Fidélia 3 25 13,3 0,03325 90,2256
bacalhau castanho dourado 11 50,3 25,5 0,128265 85,7600
bacalhau castanho 14 50,2 25,2 0,126504 110,6684
reciclado MP riscado 9 29,7 21 0,06237 144,3001
almaço amostra Papelaria Fidélia 2 13 13 0,0169 118,3432
vegetal 3,5 19,5 14 0,0273 128,2051
reciclado MP + trapeado 3 21 14,2 0,02982 100,6036
reciclado MP + trapeado escuro 4,2 21,5 15 0,03225 130,2326
crepado tintado 5 33,4 15,9 0,053106 94,1513
craft puro bobine (Fábrica Ponte Redonda) 9 18 32 0,0576 156,2500
almaço pão de ló 15 49 39,7 0,19453 77,1089

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

10. 

Folha de excel relativa à 

informação do produtor e a 

realidade da gramagem.
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11.  

Empresa de máquinas de impressão 

Polónio Basto,lda. Na Travessa de São 

Carlos, na baixa do Porto. Encerrado. 

2.3. Contributos de quem trabalha com o papel 

O levantamento dos locais onde se produz, armazena, comercializa e de 
quem trabalha o papel bem como, a recolha de todos os tipos de papéis, 
(dos locais por onde a investigação nos ia levando), conduziu-nos à 
identificação de quatro categorias. São estas: produtores, armazenistas, 
retalhistas e criativos. 
Optou-se por uma recolha direta de testemunhos que compreende não só  
as componentes técnicas sobre papel, mas também sobre as suas estórias.
Este projeto identificou ainda uma geração que está a ser substituída cujo 
os conhecimentos se vão perder com ela, perdendo-se com ela uma parte 
da identidade da cidade. 

Produtore: Museu do Papel
Optamos por introduzir o Museu do Papel na categoria de produtor 
porque lá ainda se produz papel próximo do processo ancestral.  
Sendo esta uma entidade com uma missão pedagógica, verificámos 
como a produção do papel bacalhau nas suas instalações apoia numa 
valorização deste papel tão pobre. Vendido para vários pontos do país, o 
Papel de Bacalhau volta a ser um objeto apetecido pelo consumidor final.  
Logo, cria em torno deste papel uma agitação que afeta todas as restantes 
categorias.

Armazenistas: Sr. Osvaldo
Procuramos no Sr. Osvaldo o seu conhecimento sobre vários papéis 
importados. O Sr. Osvaldo foi trabalhador da empresa Polónio Basto 
& C, LDA., (encerrada por processo de falência), cujo o objectivo era o 
fornecimento de equipamentos e materiais para a indústria gráfica.  
O Sr. Osvaldo, agora dirigindo a sua empresa, trabalhou perto de 40 anos 
na referida empresa e liderou o negócio que importava do estrangeiro e 
distribuía para o norte de Portugal. 
Como tal, e no âmbito deste projeto, na entrevista que nos deu menciona 
com traquejo especificidades do papel, explicando não só as categorias, 
como também as características do papel e as suas origens de produção, 
nacionais ou internacionais. Nas palavras do Sr. Osvaldo, Portugal é o 
maior produtor europeu de papel IOR, – que é vulgarmente chamado de 
papel de fotocópia com um acabamento a laser. 



37Martins (2014) conclui que Portugal é o maior produtor da Europa de 
pasta branca de Eucalipto.  
O Sr. Osvaldo acrescenta ainda que Portugal produz ainda o papel couché 

 “há uma fábrica que está a ser montada para produção deste papel,  
 papel SK, que é um papel similar ao craft, mas com fibra curta.  
 Enquanto que o papel Craft original é de fibra longa, o que lhe  
 confere maior resistência.”

Podemos desde já tirar uma conclusão quanto à resistência deste papel 
SK, uma vez que a fibra curta lhe enfraquece a fibra. Acrescenta ainda 
que Portugal se especializou em IORs, uma vez que tem uma produção 
vasta de eucalipto. No que se refere à espécie e ao seu impacto ambiental a 
cultura de eucalipto tem sido problemática, quando se fala na árvore como 
uma espécie invasora e da sua relação com os fogos florestais. Porém, nem 
sempre foi assim que foi visto segundo Alves ( 2007 ). 
Tendo em consideração as questões ambientais constrói-se um paradoxo face 
a tendência para escolhermos papel reciclado. Nas palavras do Sr. Osvaldo:

 “Oh aquilo é lixívias…são toneladas de e toneladas de lixívias.
 Tem de por o papel branco. O papel entra preto, castanho, azul, ele  
 tem de sair branco. Aquilo passa por tinas, toneladas de lixívias…”

Sobre as caracteristicas dos papéis que fomos colocando, o Sr. Osvaldo 
respondia de forma rápida e de certa forma fechada. Exemplo disso, o 
Almaço:

 “O almaço era, era um papel exclusivo da Porto Cavaleiros.
 Era um segredo que eles tinham que se usava no pão-de-ló.   
 Agora, utiliza-se outro no pão-de-ló, que é um papel IOR de 120gr..  
 Pronto. Apesar de ser pasta química, enquanto este era, este   
 era pasta não-química, o almaço, e agora o IOR é pasta química.”

Quanto aos fine-papers Sr. Osvaldo indica que nessa categoria a Finlândia 
está na vanguarda da produção e exporta para o resto da Europa.  
Por fim, quando perguntámos quais os papéis que caíram em desuso o Sr. 
Osvaldo indicou-nos alguns que não tínhamos conhecimento e deu-nos 
algumas informações quanto à produção portuguesa de papel.

 Os papéis que caíram em desuso foram todos exceto os couchê e os  
 IOR.
 Papel arroz, isso é só por importação….
 Craft, o craft também acabou…já não há fábricas em Portugal a  
 fazer craft.
 Papel manteigueiro também acabou.
 Papel mata-borrão acabou.
 Papel moeda, faz-se mas é em séries limitadas, encomendado pela  
 casa da moeda.
 Papel offset 
 Papel químico acabou
 Papel térmico
 O vergé existe, importado.
 O papel bíblia existe importado.
 
 



38 Retalhista: Dª Fátima 
Ainda dentro da mesma espécie, o craft, numa outra visita de estudo e 
nesta caso à papelaria Fidélia liquidação de stock, a entrevista decorre 
no período na mudança de ramo da empresa a Dª Fátima, respondeu 
proativamente a todas as questões. Talvez seja uma das pessoas a 
quem se deva agradecer em particular, pois de facto mostrou uma 
disponibilidade e conhecimento sobre papéis notável. A título de exemplo 
e relativamente ao craft, a Dª Fátima diferenciou esta espécie, indicando 
que existe o craft castanho para embrulhos dos correios e o craft fino 
para embrulhos correntes. Mais indica que a textura canelada em 
ambos é que define este papel. No atendimento ao balcão a Dª Fátima 
demonstra ter um conhecimento ímpar sobre o papel, nomeadamente ao 
nível das gramagens e que função melhor se adapta a essa característica, 
às variedades de uma categoria de papel e quais as suas origens e que 
público o requisitava, que fábricas é que produziam que papéis e para 
finalidade, desde embrulho, decoração, escrita, desenho, embalagem, 
entre outros. Este tipo de conhecimento que na Dª Fátima é natural e 
que não se encontra nas papelarias novas ou em lojas franchising onde se 
compra papel. Quer do ponto de vista da sabedoria, quer por outro lado da 
disponibilidade para o cliente que chega a loja com a ideia de que vai ser 
informado sobre o melhor papel para uma determinada função. 
A Dª Fátima situa-se como um exemplo emblemático do profissionalismo 
de um funcionário de balcão, quer perde tempo e mostra os materiais que 
comercializa em detalhes históricos, funcionais e estéticos. Ora, este tipo 
de informação e sobretudo de atendimento, está associado a um comércio 
também ele em risco de extinção, e não conseguimos obter junto de uma 
nova geração, associada a espaços novos de comercialização de papel. 

Criativos: Hugo de Almeida Pinho 
A conversa com o artista plástico Hugo de Almeida Pinho permitiu-nos 
clarificar a pertinência da aplicação de métodos de trabalho baseados 
na recolha e diálogo com fornecedores locais, na concepção de projetos 
editoriais. Do mesmo modo, compreender o artista que trabalha a 
partir do universo da publicação de autor e do modo como articula 
com outros formatos de criação, da performance à exposição. Isto é, da 
autonomia e carácter distintivo de que projetos editoriais construídos 
a partir da relação com a cidade podem alcançar. Em contexto artístico 
contemporâneo, o artista “internacional” recorre aos papéis rudimentares, 
como matéria prima local, numa perspectiva muito plástica. 

12. 

Entrada da Papelaria Fidélia (no 

período de encerramento). 

Rua de Santa Catarina, Porto.

Função do Papel Mataborrão: 

Antigamente as tintas das canetas 

de escrita não tinham o aditivo 

de secagem rápida e então era 

necessário um papel chamado mata 

o borrão que absorvia o excesso de 

tinta, para que a escrita estivesse 

bem feita e o papel onde ficava 

o texto não ficasse com borrões. 

Mas esse papel acabou, porque, 

entretanto, a tinta também evoluiu 

e já tem um aditivo de secagem 

rápida, não justifica o papel mata 

borrão. Este acabou.

(Da Fátima, Papelaria Fidélia, 2017)
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13. 

Catálogo impresso num Papel de 

Bacalhau único. Este papel apresenta 

gramagens diferentes. 

Os orçamentos habitualmente low-cost forçam a uma pesquisa mais 
aprofundada sobre que papel usar. Assim sendo, há que tentar dar a volta 
à situação e uma limitação torna-se vantagem e diferença.  
O outro caminho é o trabalho de edição e da procura incessante de papéis 
diferentes, em gráficas que estejam a fechar, tipografias, mas sobretudo 
em encadernadoras. São essas particularidades que procuramos no 
trabalho de Hugo de Almeida Pinho. Como exemplo disso existem 3 
projetos que nos permitem visualizar o pensamento criativo do artista
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14.

Booklet elaborado a partir do Papel 

Apedrado, resgatado no armazenista 

da Boavista (já fechado).
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15. 

Folha de sala/booklet desenvolvido  

Papel Litografado e resgatado numa 

encadernadora do Porto. O artista 

termina com um sistema de fecho 

desenvolvido manualmente, através de 

um elástico e agrafos escondidos.



42 Inquéritos online: 
Procurou-se a partir de um inquérito online saber a importância que o 
papel tem numa sociedade comum sob o domínio do digital.  As questões 
pretendem apurar as preferências no que toca ao papel, do ponto de vista 
do aspecto, da funcionalidade, do valor emocional, do impacto ambiental, 
da marca, do trabalho manual, assim como, onde comprar, (se em 
papelarias locais ou grandes superfícies), dos hábitos de leitura, do papel 
versus digital, entre outros factores.
É pertinente informar que a este inquérito circulou através de uma rede 
social e responderam 16 pessoas. Dessas 16 pessoas, obtivemos, por vezes 
um número inferior de respostas. Ou seja, no caso de resposta livres, houve 
pessoas que não responderam. 
As pessoas que responderam ao inquérito foram maioritariamente 
Estudantes. Curiosamente tivemos resposta de engenheiros de metalúrgica 
e materiais, professores, gestores de qualidade, designers, investigadores 
na área da genética e uma empregada de escritório. Expectava-se trabalhar 
um maior número de respostas, percebendo desta forma, que pensamentos 
se formam em torno do papel de pessoas com áreas de formação diferentes. 
No entanto, consideramos que os resultados que fomos obtendo mostram 
quais os pontos de vista pertinentes para a compreensão do papel enquanto 
objeto de trabalho. Conclui-se também através das respostas que tratámos, 
que a maioria das pessoas gostava de conhecer e trabalhar com papéis 
diferentes dos vulgares papéis de fotocópia.

A maioria utiliza papel no dia-a-dia para desenhar, escrever, ler e estão em 
concordância quanto à profissão que mais usa o papel, indicando serem os 
artistas, onde se inserem os designers, os arquitetos, os músicos, os pintores. 
Colocando o designer e não designer numa posição de decisor, ao 
perguntarmos sobre que três aspectos a considerar para desenvolver 
uma peça gráfica, a maioria responde o layout, a tipografia. No entanto, 
algumas pessoas pensaram na gramagem do papel, na cor e no tipo 
de papel, e surpreendentemente houve quem pensasse na marca do 
convite e na mensagem. Segundo o tratamento das respostas foi possível 
corrigir através da transversalidade de linhas de pensamentos qualquer 
estereótipo existente.
Dentro das várias questões estrategicamente colocadas constatou-se que 
100% das pessoas inquiridas prefere um embrulho artesanal de papel 
requintado ao invés das embalagens vulgares previamente concebidas. 
Este resultado garante que, apesar deste consumo frenético, há uma 
procura pelo que é artesanal e sobretudo pelo que é bem confeccionado. 
Pelo que é costu- mizado. Ainda no que se refere ao embrulho 50 % das 
pessoas deu a nota máxima à sua importância e 93,8% prefere que a 
embalagem seja de papel, quando comparada ao plástico.
Neste inquérito, procurou-se de igual modo saber se as pessoas conhecem 
as terminologias do papel que ainda circula na cidade e quais os motivos 
que as levam a comprar determinados tipos de papel e onde. Mais uma 
vez ,o papel de embrulho (acreditamos que o papel fantasia esteja dentro 
desta categoria), o papel de cavalinho e o papel de fotocópia ocupam os 
três primeiros lugares. A impressão é o maior motivo da compra seguido 
do embrulho e do de desenho. A maior parte das pessoas prefere comprar 
o papel em papelarias. Ao contrário do que se julga, 100% das pessoas 
prefere ler em papel e não no ecrã.



43Como defines Papel? 

1.  Algo importante
2.  O papel é um material que pode servir vários propósitos, sendo talvez o  
 mais importante o papel de suporte à escrita.
3.  Papel é constituído por fibras, distribuído sob a forma de folhas ou em rolo. 
 A sua utilização é extensa, desde da impressão ao embrulho.
4. Objecto de trabalho.
5. É um material onde se escreve (ou desenha, pinta, etc.) de uma forma não  
 digital
6.  Um bem necessário.
7.  Uma das maiores invenções da humanidade
8.  Suporte de trabalho
9.  Material de origem vegetal que serve como suporte para criação (desenhar,  
 esculpir, embrulhar..)
10.  É feito de elementos fibrosos de origem vegetal, que varia na sua textura,  
 cor, volume, revestimento e gramagem.
11.  Matéria
12.  Suporte físico para escrita/desenho manual. Recurso material para diversos  
 fins de artes plásticas.
13.  Alternativa ao sistema informático

16. 

3/36 questões do inquérito online.



44 3. Posição do designer na atualidade

Enquanto designer gráfico, preparado para comunicar através de uma 
linguagem visual estou, indubitavelmente, mais atento às mensagens 
que vão circulando à minha volta, quer sejam gráficas, tipográficas, 
ilustrativas, fotográficas,  de contexto social, politico e económico.  
A partir da década de 70 que as grandes multinacionais pretendem entrar 
nos mercados e na economia dos países da União Europeia. Em Portugal, 
em particular na cidade do Porto, já no contexto de globalização, com a 
viragem do século, a crescente abertura de lojas de origem estrangeira 
vem competir com a produção nacional e local, uma vez que “(...) a Baixa 
sobre-expandida dos inícios dos anos 70 apresentava já alguns sinais de 
exaustão anunciada” (Fernandes 1998).

Em paralelo com o avanço tecnológico um conjunto de factores tiveram 
em causa para que a massificação dos produtos nos fizesse sentir que 
algo se poderia estar a perder. De acordo com Coelho (2013), o consumo 
desenfreado em Portugal tem que ver com a queda do Estado Novo 
na década de 70, com a entrada na União Europeia na década de 80 e 
consecutivamente o desbloqueio alfandegário.  
Nas palavras do autor existe ainda uma relação com a abertura de 
grandes superfícies comerciais e com isso o alargamento do horários do 
comércio, a introdução do sistema de pagamento por cartão de débito e 
sucessivamente o acesso fácil ao crédito. 
Desta forma, então, os comerciantes locais, sem estratégia de retorno, 
começam a perder os clientes habituais que agora preferem comprar 
nas grandes superfícies. “(...) rumo aos novos centros comerciais e 
hipermercados que pululam nos arredores das grandes e médias 
cidades. A ida às compras passa à constituir um ritual como uma ida 
à missa – a regularidade é normalmente semanal, muitas vezes ao  
fim-de-semana e faz-se em família.” (Coelho 2013). 

O automóvel passa a ser um bem material de quase todas as famílias, 
a abertura das grandes superfícies comerciais são, em meados dos 
anos 80, a reprodução dos locais onde os clientes estavam habituados a 
comprar, através da imitação de: “ruas e praças, num ambiente marcado 
pela invariabilidade do estado de tempo, onde não há lugar à sujidade, 
ao pedinte, à insegurança e a outros “males urbanos” que marcam – e 
marcaram sempre – a cidade real.” Fernandes ( 1998 ).
Porém, com o advento deste novo modelo de consumo, seduzidos pelos 
preços mais competitivos das várias lojas e muitas delas internacionais, 
das grandes superfícies, os clientes começam a ser mais menos exigentes 
e adquirem facilmente produtos homogeneizados. Sem autenticidade 
nem história, ocultando-a, mas sobretudo, menosprezando a simbologia 
e a emoção dos produtos portugueses, apregoados pelas ruas ou vendidos 
nas tradicionais lojas “familiares”. Contrariamente ao vendedor local, 
que atende aos gostos particulares de cada cliente, fidelizando-o não 
só pelo produto fresco, autêntico e muitas das vezes pelo trato, o lojista, 
das grandes superfícies, (apesar das formações em atendimento por 
excelência), não deixa de passar uma imagem artificiosa. Os funcionários 
dos grandes espaços comerciais, na maior parte dos casos, ganham em 
função das vendas conseguidas ao longo do mês. Por esse motivo olham 
para os clientes não como “único”, mas como um próspero salário. 
Este fenómeno manifestou-se anos a fio, desgastando a cidade sob 

“O comércio tradicional, sejam 
as lojas, os pequenos cafés ou as 
mercearias que foram resistindo 
tantos anos, vão fechando 
portas para dar lugar a novos 
espaços. Com isso, a cidade vai 
acabar por se perder.”
 (NEVES 2014)



45o ponto de vista identitário. Foi de tal ordem massacrante que nos 
consciencializou através de um sentimento que nos caracteriza tão bem 
- a saudade. Esta sensação de perda de algo intangível foi elementar e 
atingiu o povo portuense. Saudade de passar pelo Bolhão e sentir o aroma 
da fruta, das tripas a cozer, de ouvir o amolador de facas e os pregões no 
ar, de ouvir o eléctrico a passar remontando à era industrial, de ouvir os 
caldeireiros23, de olhar para fachadas centenárias e lojas emblemáticas, 
de correr para nos abrigarmos da chuva, dos altos e baixos da cidade, em 
suma, saudade do inverso das grandes superfícies - comércio tradicional. 

Foi num estado de sintonia que surgiu vontade de regressar ao passado 
costumizando os produtos adquiridos bem como aqueles que se 
pretendiam oferecer. Depois de atravessarmos o milénio com as políticas 
de recuperação dos edifícios, com os financiamentos europeus e com 
o aumento do turismo nas grandes cidades verifica-se uma crescente 
abertura de novos espaços e desta vez, em particular, na tentativa da 
repovoamento da Baixa do Porto. 

Metodologias do trabalho de Campo (visitas e entrevistas)
A estratégia de investigação adotada baseou-se num trabalho de campo 
que comprendeu o levantamento do papel, a identificação de locais de uso, 
armazém e comercialização. A principal ferramenta foi a comunicação e 
o contato com os comerciantes e funcionários, diretores e administrativos 
locais, que fizeram a ponte para o passado e acrescentaram as peças do 
puzzle, isto é, os locais e as pessoas que pertencem a este território difuso, 
disperso. Concretizaram ainda a ponte com um passado preenchido por 
mais papéis, isto é, para os seus fornecedores (ativos e inativos) e para os 
armazenistas e produtores de papel. 

23. Profissão que acabava os trabalhos da ferraria de cima da Rua dos Caldeireiros, que deu nome à Rua da freguesia da 
Vitória.
"Algumas profissões estavam centradas em determinadas ruas: (...)os serralheiros na Ferraria de Cima e os caldeireiros na 
rua dos Caldeireiros (parte terminal da Ferraria de Cima). C Históricas. (s7d).

 “Nostalgia por uma certa 
cidade humanizada, densa, 
popular e cheia de identidade.”
(PACHECO 2016)

III

Trabalho de

Campo



46 As questões para as visitas e entrevistas aos locais foram desenvolvidas a 
partir das duas visitas de estudo de arranque: Museu do Papel e Museu 
Nacional da Imprensa e uma vez mais as 4 categorias: produtores, 
armazenistas, retalhistas e criativos. Ressalvamos porém, que nem sempre 
foi possível seguir o guião. Tal fato, teve vários motivos, de entre os quais e 
sendo um dos mais importantes: a disponibilidade de tempo de quem nos 
atendeu. Contudo, verificou-se que em alguns casos, aquando da explicação 
do objetivo desta investigação, os entrevistados mostravam e cediam algumas 
amostras de papel que fomos recolhendo e agrupando. Destes papéis, 
acabamos a introduzir no projeto editorial.

Esta metodologia colocou-nos, por vezes, na condição de trapeiro, figura 
descrita por Walter Benjamin — 

“ele apanha na capital o lixo do dia que passou. Tudo o que a grande 
cidade deitou fora, tudo o que perdeu, tudo o que despreza, tudo o que 
destrói — ele registra e coleciona.” (BENJAMIN 1975). 

1.1. Museu do Papel 

Refletindo sobre a visita de estudo ao Museu do Papel - Terras de Santa 
Maria como ponto de partida para este trabalho de campo procurou-
se encontrar as respostas para todas as visitas seguintes, uma vez que 
o museu é dedicado à história do papel em Portugal e como tal permite 
que o visitante interaja na produção do papel que ainda se faz no espaço 
museológico.

 O Museu do Papel Terras de Santa Maria encontra-se aberto ao  
 público desde 26 de Outubro de 2001, sendo o primeiro espaço  
 museológico dedicado à História do Papel em Portugal. O Museu tem  
 como missão preservar memórias da História do Papel,   
 potenciando os valores históricos, culturais, sociais e económicos  
 de uma região papeleira com três séculos de actividade, num  
 compromisso permanente entre o passado e o presente. (Conteúdos  
 do Museus do Papel, 2017).

Na visita, para além da história, em formato de vídeo, contada por 
extrabalhadores da fábrica, é possível ter acesso à produção, onde o suporte 
de papel ainda se faz de forma ancestral. Desde o corte dos trapos aos 
desperdícios de papel que entram em moagem e que se juntam à pasta de papel 
do tanque para, de seguida, ser peneirada nas teias, a sensação que permanece 
é que o trabalho manual lhe confere, ao papel, um certo fascínio. Mais à frente 
encontra-se a secção de secagem, onde à semelhança do bacalhau, o papel 
fica pendurado em longas fileiras de cobre até secar. O corte, a impressão, o 
embalamento e a manufactura de pacotes de embrulho terminam a exibição. 



17. 

Fotografia do fotógrafo francês

Eugène Atget (1857-1927).

"O trapeiro de Baudelaire".



18.

Tanque de água turva, com fibra e 

pasta de papel. Aqui encontra-se a 

pasta que resultará numa folha de 

papel.

In Museu do Papel Sta Maria Feira.

19.

Rolo Filigranador, oriundo da Fábrica de 

Papel da Matrena. 

Representando o busto da República 

Portuguesa datado da data da 

Implantação. In Museu do Papel Sta 

Maria Feira
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20.

Moínho de Galgas. 

Trituração de papel velho.

21. 

Folhas de papel de embrulho

 (bacalhau) em processo de secagem.

.
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22. (em cima)

Resma de papel de embrulho.

23. 

intrumento para moldar cartuchos.



511.2. Museu Nacional da Imprensa

Com vista para o Douro, entre o Porto e Gondomar, o Museu Nacional 
da Imprensa acolhe o maior número de máquinas de impressão que 
remontam aos séculos anteriores. A impressão tal como a conhecemos 
hoje segue por um caminho cada vez mais digital que deve, como 
qualquer outro aparelho obsoleto o seu percurso e evolução ao método 
analógico. Ao contrário do que se julga, constatamos uma procura 
crescente destas e outras máquinas, buscando olear de novo os engenhos 
antepassados e conseguir, a partir deles, trabalhos únicos. Nesse 
sentido, as visitas que fomos fazendo ao Museu da Imprensa tiveram 
como propósito encontrar a explicação para os processos de impressão 
analógicos, respondendo a dúvidas que estavam pendentes referentes a 
estes processos. Aos estarmos a par do funcionamento das técnicas mais 
antigas permite-nos olhar para mecanismos mais recentes e compreender 
mais facilmente o seu manuseamento. Um exemplo disso foi a utilização 
da impressão em risografia, que também utiliza uma matriz para 
imprimir quantas cópias forem necessárias a partir de uma única matriz. 

 

24. (páginas 44 e 45)

Prelo do século XVIII. 

Matriz desenvolvida com a ajuda do 

Sr. Álvaro, - Técnico das Oficinas do 

Museu Nacioanl da Imprensa. Estudo 

para a capa da aplicação projetual.
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25. 

Imagens da página 46 e 47 -

Compreender o comportamento da 

impressão no prelo sobre 4 papéis 

diferentes:

Papel capa, costaneira, bacalhau e de 

esquiço 90gr.

In Museu Nacional da Imprensa.



54 2. Produtores 

2.1. Fábrica de Papel Ponte Redonda 
[Eng. João Sanches]

Do ponto de vista de um designer é oportuno querer saber como se faz 
papel, como e de onde surge o suporte que mais usa, quais as ameaças 
ao papel, os termos técnicos e as respectivas características, a pegada 
ecológica, quais os melhores papéis para as mais variadas técnicas de 
impressão, entre outras. Na posição de entrevistadores procuramos 
obter o máximo de informação e a que não conseguimos no momento 
remetemos via email. Neste caso, o Eng. João Sanches fez-nos uma 
visita guiada de quase 2 horas, entre máquinas de produção e linhas 
de montagem com um ruído suficientemente alto para não se poder 
conversar. As minhas questões mais técnicas iam ser enviadas por 
email. No entanto, por duas vezes que tentamos contatar a FPPR e 
não conseguimos obter resposta. Do que conversamos durante a visita 
retivemos que a Renova24 se tinha voltado para os papéis domésticos e 
que tinha deixado de produzir os finepapers e que Portugal iria começar a 
importar todos esses papéis da Bélgica, da Finlândia e da China.  

24. A Renova é uma marca líder no contexto europeu de produtos de grande consumo. Em 1939 constituiu sociedade por 
cotas com a Fábrica de Papel de Almonda, produzindo 300 toneladas de papel por ano. (Gama, 2009). Actualmente a renova 
só produz papéis de uso doméstico, deixando de produzir os papéis artísticos ou especiais. 

A indicação da Fábrica de Papel  

Ponte Redonda foi dada pelo Sr. José, 

da empresa Almeida & Neves.

26. Fábrica de Papel de Ponte Redonda
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27. FPPR

Fases processuais do papel desde 

que chega ao armazém, em papel 

ou cartão, passando pelo processo 

de trituraração (pasta mecânica), 

pósteriormente pelo processo de 

alisamento, secagem e enrolamento 

na bobine. De seguida, após o desenho 

do saco, o papel, que está em bobine, 

passa pelo processo mecânico de 

desenvolvimento de sacos de papel.



56 3. Armazenistas

3.1. Almeida & Neves 

[Sr. Serafim]

Às questões que fomos colocando o Sr. Serafim foi claro nas suas 
respostas. Mencionou que o papel de hoje em dia não tem a qualidade 
do que aquele que vendia há umas décadas atrás e que hoje em dia essa 
qualidade encarece o papel. O facto do papel mais caro se ter tornado 
num produto adquirido especificamente por artistas, por outras palavras, 
ter pouco procura, houve um retrocesso na produção do mesmo. 
A empresa nacional Renova foi a maior produtora de papel, tendo 
conseguido responder a todas as exigências dos mercados grossista 
e retalhista, nas palavras do Sr. Serafim. Foram os pioneiros mesmo 
quando questões ambientais se levantaram, lançando o papel reciclado 
como por exemplo o renova green, assinando, assim, um compromisso 
ambiental sólido.  
No entanto, deixou de produzir os finepapers e o que os retalhistas 
usam no dia a dia (economato, o utilizado no comércio, entre outros), 
enveredando pela produção de papel doméstico, (guardanapos, papel 
higiénico, lenços de papel e rolos de cozinha). 

Durante a visita o Sr. Serafim mostrou algumas das últimas resmas 
de papel que ainda tem em armazém, falando das novas marcas que 
se vêm obrigados a importar da Bélgica e de Espanha. 
Exemplo disso: Renovaprint, Renova vegetal e Renova Sulfito.
Um momento interessante foi quando o armazenista falou do “papel 
bacalhau” que provinha de um produtor de papel artesanal e explicou 
tal processo por alto, mas que consistia na recolha de vários tipos de 
papel velhos, que passavam pelo processo de “mastigação”, e depois 
eram estendidos. Depois, passavam pelo cilindro para criar as folhas que 
seguidamente eram estendidas ao sol. O Sr. Serafim indicou-nos duas 
fábricas de papel a visitar:
Fábrica de Papel e Cartão de Zarrinha e Fábrica de Papel São Paio de 
Oleiros em Santa Maria da Feira ambas em Santa Maria da Feira. Esta 
última não foi possível conhecer devido ao incêndio em Março deste ano 
que destruiu por completo a Fábrica.
Verificamos que afinal as últimas fábricas da industria papeleira nacional 
é que vão subsistindo e são as que produzem o cartão, papel IOR e papel 
craft, curiosamente o papel que embala, que protege, que prolonga a vida 
de outros produtos. 

28. 

Almeida & Neves

Armazém distribuidor de papel, na Rua 

do Almada, Porto. 

29. 

Sr Serafim informava a morada do 

produtorde papel (FPPR).

30.

(Imagens da página seguinte)

Resmas de papel, algum nacional 

(últimas resmas) e outro importado.
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58 3.2. Inapa

[Dª Carmo]

Abordar, sob o ponto de vista comercial, a indústria do papel na cidade 
do Porto implica conhecer a Inapa. Ocupa o 4º lugar na categoria de 
distribuidor de papel ao nível europeu, sendo líder em Portugal, segundo 
Silva (2009). Por esse motivo, foi alvo de visita e quem nos recebeu, no 
dia 24 de Março de 2017, foi a Dª Carmo. Entre outros diálogos falou-nos 
sobre alguns produtos dentro da esfera do design gráfico: papel para 
offset, couché, finepaper, cartolinas e papel digital. 

 “Anda à procura desses papéis assim tão antigos? 
 Vai-se ver à rasca para os encontrar.”

No decorrer da visita, tivemos a oportunidade de avaliar vários tipos de 
acabamentos, que normalmente são feitos por entendidos nas artes finais 
de qualquer trabalho Gráfico. Este apontamento consciencializou-nos 
em relação aos tipos de papel que a Inapa tem em armazém, resultando, 
desta forma, na capacidade de análise e aconselhamento do cliente, num 
cenário de indecisão. Não nos podemos esquecer que todos os exemplos 
que vimos com a Dª Carmo são recomendações do produtor e fornecedor 
do papel. Cabe-nos a nós, enquanto designer, assumirmos uma postura 
ousada, excedendo o nosso know-how com novas técnicas e novos papéis. 
Ficamos ainda com algumas noções de preços e a diferença entre resma 
e embalagem. Todos estes factores são imprescindíveis na criação de 
um projeto, quer seja, por um lado, aquando da escolha do papel e nas 
suas competências físicas, por outro, qual o seu comportamento face às 
múltiplas formas de impressão. Em terceiro lugar, arquitetar a folha para 
reduzir ao máximo o seu desperdício.  

 “Por exemplo, imagine que uma empresa faz cartões de visita em  
 papel couché 300gr, compensa comprar uma embalagem, porque  
 à partida o papel será aproveitado ao máximo, agora se for um forma 
 to específico que o cliente decida onde provavelmente haverá  
 desperdício de papel não sei se compensará.” 
 

Nas palavras da Dª Carmo o fecho da Renova e a redução de produção 
da Prado (que desenvolve cartolinas diferentes da cartolina normal CLA, 
tipo as Bristol)25 ainda está ativa mas está a reduzir muita produção fez 
com que a Inapa importasse mais do estrangeiro, uma vez que pretende 
continuar a armazenar papéis diferentes. 

 

25. Segundo a Dª Carmo, (colaboradora da INAPA Portugal), as cartolinas Bristol são uma gama de cartolinas grossas, com 
gramagens sempre superiores a 510gr. 

31.

Catálogo de finepaper fornecido pela 

Dª. Carmo, da Inapa. 



59 Como agora não temos grande variedade de Fábricas temos  
 que recorrer ao estrangeiro. Nós trabalhamos com várias   
 fábricas mas há duas que recorremos sempre mas depende dos  
 papéis que necessitamos. Por exemplo nós recorremos à   
 Arjowiggins26 e à Cordenons27 que são especialistas neste tipo de  
 papéis.

Numa altura em que, por um lado os designer na posição de freelancers 
recorrem à produção lowcost dos seus trabalhos, as grandes gráficas 
ainda requisitam os melhores papéis

 Os clientes que normalmente eu visito são gabinetes de design, e  
 depois temos os comerciais que visitam as grandes gráficas, do  
 género: Orgal, Costa Carregal e mais desse segmento. 
 Portanto temos dois público-alvo.
 Temos papéis a custar € 500 € 1000, portanto depende muito. 

Ha ainda outro ponto que faz oscilar a nossa economia, sem haver a 
necessidade de entrarmos a fundo sobre a temática económica. A presença 
de lojas dos chineses (porque não há outra termo para as referenciar), 
com preços irrefutáveis, que não só dispões de espaços físicos bem 
como, cobrem o comércio na plataforma virtual estimulam ao consumo 
desmedido

 Neste momento temos determinados clientes que já não pedem  
 orçamentos às gráficas para desenvolverem as suas caixas e em  
 balagens. Preferem encomendar à China, que já vêm forradas com  
 finepapers e todos os acabamentos. Eu acho que é devido à mão  
 de obra barata e à exploração infantil que a China consegue fazer  
 preços assim tão baixos. Eu acho que nos próprios devíamo-nos  
 negar um bocado a isso. E claro, o cliente não quer ver isso.  
 Ele quer é comprar mais barato e quer lá saber quem é que fez.

Com efeito, este ponto coloca os criativos, quer sejam por um lado em 
ambiente académico, onde os recursos são escassos não só mas em 
grande parte devido às propinas e aos materiais numa constrangimento 
repetitivo. Por outro lado, os designers quer estejam, de algum modo, 
em ambientes profissionais há aspectos que são importantes assinalar, 
dentro do contexto “responsabilidade social” do que é o design hoje. 

26. Arjowiggins Creative Papers fabrique des papiers de création depuis 1770. Depuis nos racines franco-anglaises, nous nous 
sommes développés pour devenir l'un des premiers fabricants de papier internationaux. Nous associons 250 ans d'expérience, 
de savoir-faire et de compétences aux technologies les plus avancées, afin de servir des clients dans le monde entier, quelle 
que soit leur taille. Empresa sediada com origens anglofrancesas, com quase 250 anos de experiência é uma referência na 
produção de finepaper e papéis e criativos. Apostam na inovação tecnológica, para poderem chegar aos Artistas  desde as 
pequenas às grandes empresas em todo o mundo. (conteúdos do portal, 2017) Tradução do autor.
27. Gruppo Cordenons, run by Mr. Ferruccio Gilberti, is an important Italian paper mill producing fine and technical papers, 
offering over 2,500 special products to target and specific applications in the international market. Gruppo Cordenons 
maintains an excellent technological quality content and keeps on investing into research and development to innovate, to 
produce original paper and to give an immediate feedback to client requirements keeping always up with trends. Furthermore, 
besides the most advanced technologies, the company vocation to create precious paper evoking the handmade elegance 
and charm, remains intact. Through an increasingly flexible production, Gruppo Cordenons has developed a wide portfolio 
of products which includes classic felt marked, laid and embossed paper, metallic and iridescent modern paper and finally 
innovative paper with special effects that reflect the tactile and visual sensation of plastic and textiles. Besides our product 
range, it is also possible to ask for personalised paper in terms of colour, weight, embossing and any other desired manufacture. 
A Gruppo Cordenons, dirigida pelo Sr. Ferruccio Gilberti, é uma importante fábrica de papel italiana que produz papéis 
finos e técnicos, oferecendo mais de 2.500 produtos especiais para atingir aplicações específicas no mercado internacional. 
O Gruppo Cordenons mantém um excelente conteúdo de qualidade tecnológica e continua investindo na pesquisa e 
desenvolvimento para inovar, produzir papel original e dar um feedback imediato aos requisitos do cliente, mantendo-
se sempre atualizado. Além disso, a par das tecnologias mais avançadas, a vocação da empresa para criar papel precioso 
evocando a elegância e o charme feitos à mão, permanece intacta. Através de uma produção cada vez mais flexível, a 
Gruppo Cordenons desenvolveu um amplo portfólio de produtos, que inclui papel clássico marcado com feltro, ponta e em 
relevo, papel moderno metálico e iridescente e, finalmente, papel inovador com efeitos especiais que refletem a sensação 
tátil e visual de plástico e têxteis. Além da nossa gama de produtos, também é possível solicitar papel personalizado em 
termos de cor, peso, gravação em relevo e qualquer outra fabricação desejada. (conteúdos do portal, 2017) Tradução livre.

32.

Exemplos de papéis importados 

pela Inapa às produtoras de papel 

estrangeiras Arjowiggins e Cordenons.
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 Os papéis vão descontinuando mas ainda vamos tendo alguns. 
 Que atelieres ainda vão requisitando estes papéis? Há vários, mas  
 um dos que vai produzindo bastante é por exemplo o atelier Nunes  
 e Pã28, a BBZ29 e os  mais conhecidos, respondendo à sua pergunta,  
 os White Studio30 e os R2 design31. 

No que toca a responsabilidade social há inclusive empresas que já 
tomaram algumas medidas, para contrariar o abate de árvores e o 
conseguinte consumo de papel:

 É assim, eu acho que vai haver sempre essa possibilidade, mas  
 vai baixando o consumo de papel. Por exemplo, há empresas que  
 deixaram simplesmente de fazer catálogos. Agora o que eu acho  
 é que a escolha de papel vai ser para um papel com melhor   
 qualidade do que o tradicional IOR (papel de fotocópia). Sei lá,  
 para um empresa que comemore os 25 ou 50 anos e queira fazer  
 algo diferente do couché32.

Durante a visita fomos tendo pontos de situação que nos foram elucidando 
que vantagens há na escolha do papel

 Camada de coché ou seja, neste papel é vantajoso utilizar se for para  
 impressão offset33, onde as cores impressão neste papel vão ficar  
 com mais contraste. Por exemplo imagine que uma empresa faz  
 cartões de visita em papel couché 300gr, compensa comprar uma  
 embalagem, porque à partida o papel será aproveitado ao máximo,  
 agora se for um formato específico que o cliente decida onde prova 
 velmente haverá desperdício de papel não sei se compensará. É uma  
 questão de ver com calma e fazermos contas. Ainda na escolha do  
 papel se o cliente quiser cobrir a superfície do papel, não vale a pena  
 estar a comprar um finepaper. É preciso adaptar o papel à situação. 

Neste apontamento a Dª Carmo dá exemplo de um “finepaper” com uma 
área totalmente impressa, que lhe confere um aspeto couché (vulgar). 

 Quanto à brancura do papel, temos o papel Inaset tem o offset de  
 60gr. Até 350gr. O laser 80gr. E 90gr. Para cadernos por   
 exemplo, não sei se intenção usar um papel tão branco, pois essa  
 é uma das características deste papel. Se eventualmente for um  
 caderno ou livro grosso, eu aconselho a usar um papel de volume  
 (Munken print). Ficam os trabalhos mais volumosos mas muito  
 mais leves.

A Inapa está voltada para a comércio de papel ilustrando os primórdios das 
rotas de papel e a sua introdução na Europa e em Portugal.  
Deste modo mantem o compromisso que permite que o papel dos 
produtores e fornecedores europeus chegue até nós.
28. Um atelier de referência baseado na cidade do Porto
29. É um gabinete de publicidade e marketing no Porto
30. É um estúdio de design de referência, tendo, em 2014, desenvolvido a nova identidade para a cidade do Porto. O diretor 
do estúdio é docente e diretor do MDGPE, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.
31. É um estúdio premiado internacionalmente voltado para o de identidade gráfica, design editorial e ambiental, com foco 
em teatro, arte contemporânea e arquitetura. Criado por Lizá Defossez Ramalho (Troyes, França) e Artur Rebelo (Porto, 
Portugal) (conteúdos do portal R2design, 2017).
32. Papel couché é um papel utilizado pela maioria das pequenas gráficas em trabalhos como desdobráveis, livros, cartazes. 
É revestido quimicamente de forma a que as suas superfícies se tornem uniformes.
33. É um processo de impressão mais comum atualmente, para médias e grandes tiragens. Adapta-se a quase todos os tipos 
de papel e executa trabalhos com rapidez e eficiência.
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33.

Exemplos de papéis importados 

pela Inapa às produtoras de papel 

estrangeiras Arjowiggins e Cordenons. 

Acabamentos estampados, relevo seco, 

verniz localizado, flocado, offset

33.5. Verniz UV Brilho Localizado. 33.6. Flocado 1 c.

33.4. Offset 2 Cores.

33.2. Relevo Seco Alto.

33.3. Estampagem a Preto Brilhante.

33.1. Offset Cortante a Laser 1 c.



62 4. Retalhistas

4.1. Papelaria Modelo

[Dª Celeste]

Segundo Magali Marinho, um dos elementos da gerência da Papelaria 
Modelo que: 

 Foi no passado mês enquadrada pelo Porto de Tradição e pelos ele 
 mentos camarários, por unanimidade,  como loja  com interesse  
 histórico para a cidade do Porto, pelos anos de existência e por manter  
 o espírito pela qual surgiu há mais de cem anos, o que é para nós,  
 acima de tudo, um motivo de orgulho.

Partindo destas palavras, regressando à identidade local, interessa 
perceber que o papel como elemento identitário da cidade do Porto 
cruza-se com as suas gentes. Depara-se com quem o usa e que usou e 
num passado recente. Ao falar deste espaço é inevitável falar de quem o 
abre todos os dias numa prática diária. Entre todos os elementos desta 
casa não poderíamos perder a oportunidade de falar com a Dª Celeste, 
que tem sempre uma opinião assertiva no que se refere ao papel e aos 
materiais que intervêm no respetivo suporte.
A Dª Celeste conta já com 30 anos de casa e na qualidade de funcionária 
especializada tem o papel como:

 Um veículo de comunicação entre as pessoas, de expressão.

Mencionando esta citação estamos perante uma opinião que permite 
refletir acerca da importância do papel, sob o ponto de vista do designer e 
a sua atitude na sociedade, que não deixa de ter uma conotação mais forte 
incorporado no contexto contemporâneo. Porém, creio que a Dª Celeste 
se refere ao manuseamento do papel é da forma como este á transportado, 
quer seja pela compra, utilização e eventualmente a venda do produto 
acabado. Concluímos ainda que alguém, com 30 anos assentes sob o pilar da 
experiência de uma área como a do papel esta expressão, curta mas atenta, 
se refere ao valor emocional que o papel é capaz de emanar. 
O conhecimento dos demais papéis vendidos na casa centenária permite 
enumerá-los  e distingui-los indicando, a quem pede uma opinião sobre que 
papel usar num determinado projeto, os que ainda estão em circulação. 

 Os papéis de carta, ditos papéis timbrados, os papéis de embru 
 lho, os papéis que eram utilizados para festas, tipo papel de lustro,  
 o papel celofane, o papel crepe, ou seja, tudo o que era papéis  
 para organização de eventos. O papel manteigueiro  e o papel  
 costanei ra ainda existe, mas caíram em desuso e já não   
 são iguais. A textura do papel mudou, a cor, e a qualidade.  
 O almaço, o mata borrão, o costaneira, o cavalinho, o papel cenário,  
 o papel  jornal mantêm-se ainda, as cartolinas também se mantêm. 

Partindo da consciência de que uma porta aberta há 100 anos, faz da loja 
um espaço que, sob o ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista 
do transeunte, se aprofunde e se enraíze, todos os clientes procuram a 
Papelaria Modelo pela sua diversidade de produtos.



63 O público pode ser muito variado, mas temos muitos estudantes  
 de arquitetura e belas artes que necessitam de papéis específicos  
 para os seus trabalhos; depois temos as senhoras que fazem  
 costura que procuram o papel cenário, craft e o papel de 2as  
 vias (vegetal); as senhoras da cozinha procuram o papel 2as  
 vias e o papel almaço, este último para fazer pão-de-ló; temos  
 muitos interessados em scrapbooking que procuram todo o tipo  
 de papéis, nomeadamente com padrões também;    
 recentemente vimos crescer o interesse pelo papel pardo/  
 bacalhau, para fazer embrulhos, como se usava antes; e também o  
 papel e cartolina craft é muito usado para fazer cartões   
 e convites, de casamento, por exemplo. Há uma tendência recente  
 e global por artigos ditos vintage, ou artigos mais tradicionais. 

Os estudantes da cidade do Porto, em particular os de artes não só tem 
procurado as papelarias, em busca do papel ideal, quer seja por razões 
estéticas, por uma situação económica, mas que procuram sempre 
encontrar, através das características do papel o suporte adequado 
recorrendo a questões como:

 a gramagem, a percentagem de algodão, o tipo de textura, a capacida 
 de de absorção de água, etc.

O que nos leva a constatar que apesar da era do consumo tecnológico 
vertiginoso e do digital o interesse pela materialidade, a expressividade e a 
emoção que os trabalhos manuais nos transmitem é cada vez maior.

 O papel é muito versátil, e nós somos seres sensíveis que precisamos  
 da fisicalidade dos objetos, sentindo o toque, o cheiro(...) Mas espero  
 que hajam visionários nesse sentido, porque as pessoas procuram-no  
 na mesma. Creio que terá que haver um mercado mais sustentável,  
 provavelmente, mas espaço ele tem.

34.

Papelaria Modelo. 

Largo dos Lóios, Porto. 

(consultado em goo.gl/VZTrsD, 

em  (2017).
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4.2. Papelaria Fidélia

[Dª Fátima]

Entrevistamos e recolhemos amostras para o projeto na papelaria Fidélia, 
situada na rua comercial do porto, Rua de Santa Catarina. A seleção desta 
casa, justifica-se no seu encerramento para mudança de ramo, com os 
stocks a serem comercializados a preços de remate final. O fecho desta casa  
relembra-nos a casa Oriental, uma mercearia tradicional convertida em 
loja gourmet com o bacalhau exposto na fachada, agora convertido numa 
encenação feita de plástico. Ainda sem saber o ramo futuro, entrevistamos 
a Dª Fátima que fez questão de dizer-nos que estudou na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto e um ano na Escola de Belas Artes 
do Porto. Não só mas também por esse motivo a relação que tem com o 
papel seja bastante próxima.
A Dª Fátima, como já referimos no capítulo anterior, dispõe de um 
conhecimento alargado sobre papel e talvez por estar num período de 
desvinculo com o ramo do papel, nos fale com certa nostalgia.  

 “O papel é um suporte para múltiplas actividades. Serve de suporte à  
 escrita, ao desenho, à pintura, à escultura, ao embrulho, à decoração.  
 Depende do papel.
 Para bolos. Papel almaço liso. Porque é um papel relativamente  
 maleável, mas ao mesmo tempo rijo. Ele era um bocadinho vectorial.  
 Portanto, uma pessoa ao fazer os vincos ele quase que se formava.  
 Por exemplo para os bolos, uma pessoa faz-lhe dois ou três golpes,  
 cria-lhe uma espécie de cone e ele quase que se aguenta nessa forma.
 O da escrita é o mesmo tamanho, só que tem linhas, horizontais e tem  
 colunas, para por a data, para por o código de referência de um  
 determinado documento, para fazer a descrição do documento e os  
 valores, (preços unitários, etc). O papel de xadrez dava, por exemplo,  
 para as pessoas que trabalhavam as agulhas os bordados, fazerem os  
 desenhos em xadrêz, por exemplo o ponto de cruz, usava-se o papel de  
 xadrêz almaço. Que se abre e fica numa folha um bocadinho maior do  
 A3 e a pessoa com o quadriculado conseguia definir    
 o desenho através das cores. Almaço liso, almaço 35 linhas, almaço  
 de duas colunas, almaço azul liso e almaço xadrêz. Papel que se usava  
 nos requerimentos.Almaço liso para bater à máquina e o de linhas  
 para escrita à mão. 
 Todo o Almaço ronda 140/150gr. Todo ele. Mas é um papel maleável,  
 enquanto que por exemplo a cartolina de 180gr não é papel al  
 maço. A cartolina é um material rígido, como é que hei-de explicar.  
 É pouco poroso e muito quebradiço, enquanto que o almaço é mais 
 maleável, embora a gramagem seja muito próxima. A concepção  
 dele é diferente da cartolina. 
 A cartolina Bristol que se usava antigamente para fazer as maque 
 tes, antes de aparecer o kapa line.34 É um bocadinho sedosa de um  
 lado e de outro, tá a ver? Não é absorvente, como é a cartolina  
 preta, e é de 510gr. Escreva tudo. 
 Conhece este papel? (Mostrando mais um papel) Este papel é o  
 papel encerado, que era o papel que se usava nos meus tempos de  
 liceu para forrar os cadernos. O papel cebola, usava-se na divisória  
 dos álbuns. O papel aranha via-se mesmo a malha, a trama, teia da  

34. "Kapa Line é Placa de material leve com capas de cartolina pigmentada
Vantagens do produto: Grande qualidade de impressão, secagem rápida e fácil manipulação, cortar, perfura"
(conteúdos do portal antalis , 2017)

Tizas e o termo também 
conhecido por pastel seco ou giz. 
(Dª FÁTIMA 2017)



65 aranha. O cebola e o aranha usava-se muito nas divisórias dos  
 álbuns. Agora é o vegetal. Portanto, está a ver.”

A Dª Fátima à medida que nos ia explicando as diferentes terminologias 
do papel, teve em consideração de mostrar os papéis e mais ainda, de 
nos facultar uma amostra sempre que possível. Para além disso, ia 
introduzindo algumas definições das práticas antigas sobre o papel.

 “Três tipos. Nós chamamos genericamente Craft mas não é.  
 O Craft é este e depois pode ter um tom mais claro ou mais escuro.  
 Com mais gramagem os menos gramagem. 
 O papel Cavalinho usa-se muito na escola, em blocos A4 e A3. Um  
 papel cavalinho que eu considero muito bom é o cavalinho  
 estrangeiro, que ainda vem com a punção da origem, que é Belga.  
 Agora, se é lá feito ou na China não sei. Este papel é um papel  
 ligeiramente mais encorpado, dá para trabalhar o carvão, as  
 grafites, as tizas. 
 É muito bom.”

Quanto ao papel e à carga emocional que ele provoca nas pessoas, à 
semelhança do que já referiu as memórias são muitas e há aquelas que 
nos marcam para sempre, não pelo laço afetivo mas em muitas das vezes 
pela lógica
 “O papel de embrulho usa-se muito ou para um função prática de  
 enviar uma encomenda, através do correio, através, agora, dos es 
 tafetas das várias empresas que existem, usa-se o papel de  
 embrulho, para... para  não ir assim à solta e uniformizar, depois leva  
 as etiquetas para dizer de onde vem e para onde vai. Quando se pede  
 papel de embrulho, exatamente, papel fantasia, usa-se bastante  
 porque as pessoas compram uma prendinha, uma peça e tal e querem  
 fazer um embrulho bonito, para a pessoa, depois, ao abrir, ter a  
 surpresa e ver a reação que a pessoa vai ter. O papel de embrulho  
 tem uma função psicológica. Precisamente para ver a reação. É uma  
 surpresa que vai receber e portanto não tem que saber, mal olha, oh!  
 É isto. Não. Vai abrindo... E há pessoas que dão muito   
 valor a um embrulho bem feito.
 Eu tive. Eu tive e tenho um amigo meu que recebeu uma caneta  
 “Montblanc”, num embrulho... Rasca, como eu costumo dizer.   
 Não ligou nenhum. E teve também uma peça “Montblanc”, porque  
 quem fez aquilo sabia e queria ver a reação. Portanto ao embrulho  
 rasca não ligou nenhum e a outra peça tinha um embrulho xpto. Com  
 um papel fantástico, uma fita fabulosa, a forma de embrulhar não  
 tinha fita cola, mas embrulhava as dobras e não sei quê...
 humm...humm.. 
 Tipo origami e ele passou imenso tempo a abrir aquele embrulho,  
 fascinado com o embrulho e não ligou nenhuma outra peça que 
 estava ao lado dela. Há pessoas para tudo, como eu costumo dizer.  
 Ok? Portanto quando se diz papel de embrulho, nós, que vendemos  
 este material, perguntamos: para que? Para enviar uma  
 encomenda ou para fazer um embrulho bonito? O embrulho bonito é  
 fantasia, para enviar uma encomenda é o tipo craft.

 Nunca mais me esqueço que o meu pai tinha aqui uma série de  
 papéis,  de cadernos... (suspira), de blocos, com cartolina preta em  

"Hoje o dilema de quem está à 

frente de uma papelaria é às 

modas!" (Dª FÁTIMA, 2017)
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Punção é uma ferramenta de 
ponta que grava em metal e em 
matrizes tipográficas.
(Dª FÁTIMA 2017)
35.

Figuras ilustrativas usadas em punções 

das Contrastarias de Lisboa e Porto. 

(Consultado em goo.gl/x2Dx32, em 2017).



67 cima e em baixo, dois agrafos e dentro era, mais ou menos, o almaço  
 ao baixo, um papel fabuloso! Não era cavalinho, não era cavalinho  
 estrangeiro, nem almaço. Era um papel...que para esquissar era  
 fantástico!
 Eu andei um ano na Escola de Belas Artes do Porto. Porque eu não  
 tinha desenho para seguir arquitetura, então cheguei ao 12º ano e 
 fui obrigada a vir ao 10º ano. Fiz 10º, fiz o 11º e depois fui fazer o
  12º e andei nas Belas Artes para perceber um bocadinho destas  
 coisas. E o meu pai disse-me: “Oh rapariga, tu gastas-me o papel  
 todo que eu tenho na loja” e disse-me: “Leva isto, que não se vende”.  
 E eu peguei e levei 3 ou 4 blocos daqueles. O professor quando viu  
 aquilo virou-se para mim e disse: “Ó Fátima, onde é que arranjaste  
 este papel? Fa-bu-lo-so!” Todos os cadernos que havia, o meu pai,  
 eu vendi-os todos na faculdade. Mais houvesse mais se vendia!  
 E porque é que não se vendiam? Porque tinham uma capa que era  
 uma porcaria. Uma capa de cartolina, cortada numa guilhotina,  
 deu-se-lhe dois agrafos e era assim. Hoje, usa-se muito a estética,  
 usa-se muito o enquadramento, usa-se muito o equilíbrio,  
 contrastes de cores, sintonia de cores. Antigamente não.   
 Antigamente podia-se comprar 10.000 cadernos assim e se não  
 vendesse num ano vendia em 2, 3 ou 4, mas era sempre o mesmo  
 caderno. Hoje o dilema de quem está à frente de uma papelaria é  
 às modas! E a moda estragou, imenso, as texturas e os papéis.  
 Porque todos os anos têm sempre de fazer qualquer coisa diferente e  
 às vezes  estragam os papéis. Esta é a minha impressão, da   
 experiência que tenho.  Praticamente todo. Toda a gente faz   
 uma oferta.  
 É evidente que a faixa etária  40, 50, 60 e 70 pra cima vem aqui,  
 compra e gosta de um embrulho bem feito com a fitinha, etiquete e  
 tudo mais. O jovem já não procura tanto a papelaria. Compra   
 nessas lojas, tipo 1 euro e não sei quê. Mas lá está. Depois querem  
 um embrulho e vêm aqui, chegam ali e dizem: “Ah, este serve”. 
 O papel desde que seja para tapar serve. Portanto, todo o público, 
 de todas as classes sociais, vêm cá comprar papel. Pronto. 
 Todos os comerciantes ainda usam o papel. Desde para embrulhar e  
 para escrita. Mesmo que se use a informatização, e às vezes é preciso  
 ter um suporte físico, usa-se o papel de escrita. Portanto, eu penso que  
 ainda toda a gente usa o papel”.

36 e 37.

Papelaria Fidélia (à esquerda) no 

período de encerramento.

No mesmo espaço (à direita), aquando 

da mudança de ramo.

"Hoje o dilema de quem está à 
frente de uma papelaria é às 
modas!"
(Dª FÁTIMA 2017)



68 4.3. Casa Figueiredo - Papéis Pintados
[Ricardo]

Desde 1926 que esta casa comercializa entre outras coisas, papéis de parede 
e outros papéis. É um dos marcos no que se refere à identidade local. Quem 
visita a casa ainda pode ver papéis com décadas colados nas paredes de 
estuque projetado, que assumem um papel decorativo e servem de fundo 
a peças de gesso espalhadas no espaço, quer sejam molduras, prateleiras 
ornamentadas ou imagens. Procuramos na Casa de Papéis Pintados saber os 
termos mais específicos de uma geração que está a ser substituída por pessoas 
mais novas que não tiveram a mesma formação. A formação da vida.

O Ricardo (dispensa o título de senhor) é de opiniões fixas e focou esta 
entrevista nas especificações de alguns papéis. O que é bom, pois permite 
a este estudo, não só gerar conhecimento da matéria mas aprofundar as 
potencialidades das técnicas, caso o artista ou o não-artista pretendam 
intervencionar no suporte. Dessa forma, o Ricardo indicou-nos que: 

 “Papel de cartuxo é ainda mais tosco que o papel do bacalhau.  
 A diferença entre papel de bacalhau e papel de cartuxo. O papel de  
 bacalhau é feito de material perecível. Que se deteriora ao longo do  
 tempo. O papel tinha mais ou menos durabilidade conforme o que  
 nele fosse embalado. Em 1900 e pouco. Não havia embalagens em  
 plástico.  Era tudo embalado em pasta mecânica. Pasta mecânica é a  
 essência  mais pura da produção de papel.”

4.4. Casa Hortícola

[Sr. António Ferreira de Sousa]

A antiga e internacional salsicharia alemã deu lugar a uma das casas mais 
emblemáticas da cidade do Porto, a Casa Hortícola. Situada numa das 
artérias mais importantes da cidade, que liga a Rua Gonçalo Cristóvão à 
Estação de São Bento. Portanto, na famosa Rua Sá da Bandeira.
Esta casa, de acordo com um artigo da revista “Evasões” já foi alvo de 
reportagem pela revista inglesa “The World of Interiors”. Na verdade, o 
Sr. António Ferreira de Sousa indicou que têm feito várias reportagens, 
fazendo questão de mostrar, com orgulho, o póster que fez com fotografias 
de uma delas, onde constam os interiores da sua casa de plantas, sementes, 
flores e colmeias, recuperados. 

“Barbelar - cortar 
com barbela.”
RICARDO 2017

“Conhecido como “Chatarra”, 
termo introduzido em 1975. 
“Chatarra” é a panelada feita 
com papel de várias qualidades. 
Era feito com o subproduto de 
outros papéis.”
RICARDO 2017

38 .

Casa Figueiredo 

Também conhecida por Casa dos 

Papéis Pintados. 

Rua Passos Manuel, Porto
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70  “Em reportagem, nós temos tido aí muita reportagem. Uma delas foi  
 para Lisboa e até tirei um póster, fiz um póster deste. 
 (apontando para a fotografia do candeeiro que constava no póster  
 que tinha na mão) Este candeeiro, tive 6 meses a arranjá-lo. É um  
 objecto decorativo que está aí! É um objecto decorativo que está aí!
 Portanto esta reportagem que está aqui é de interiores e exteriores. 

De seguida o Senhor António Ferreira de Sousa teve a gentileza de nos 
passar para a mão o primeiro catálogo da Casa Hortícola impresso na 
Tipografia Progresso no Porto. 

 Este é o catálogo número um da casa. Ainda tenho aí. Deram-me,  
 porque eu não tinha. Tenho o prazer de ter porque encomendas e  
 correspondência vinham dirigidas à nossa filial. Isto são catálogos e  
 tenho aqui um postal que mostramos que isto era uma salsicharia.  
 Salsicharia internacional. Porque era uma salsicharia alemã. Teve  
 aí uns 5 anos ou não sei quê e aquele lavatório, (apontando para o  
 objecto) aquele lavatório e os azulejos são desse tempo. Olhe, e até  
 a pedra do balcão é desse tempo. A parte de baixo não, mas a pedra  
 do balcão é desse tempo. Portanto, está a ver, aos anos que vai isso...

No meio de um e outro cliente fez questão de mostrar, com muita estima, 
estes objetos plenos de história, que por um lado nos contam os valores da 
empresa que sempre foram transmitidos, por outro, pela vincos do papel, que 
denunciam outras tantas histórias. E falando do papel que se utiliza na loja: 

 “Para nós foi sempre o craft. É o mais resistente. Por causa da  
 humidade. Antigamente até usavam aquele, aquele canudo, e esse  
 papel... é mais pesado! A finalidade era essa. 

(O Sr. Sousa exemplificou o papel e pesando-o na balança que com a folha 
em cima marcava aprox. 10gr. ) 

 O papel pesa. quase 10gr. Pois! Pois! Veja! E esse papel de mercearia
 pesa ainda muito mais. Mas ele tem o branco fino, para umas coisas,  
 pimenta e Tal, quando vendiam avulso, papel branco é para produtos
 alimentares. Ele não vai embrulhar amêndoas num papel grosseiro.  
 As senhoras gostam daquele papel, diz que para fritos. Ficam os 
 fritos mais sequinhos e tal. Quer dizer os particulares guardam os 
 papéis para utilizar, e até guardar os fiinhos em saquinho lá numa ga 
 veta. E nós fazemos a mesma coisa. Antigamente usávamos o papel  
 de jornal para alpista. Se for a um turista ou a uma senhora não vou  
 usar papel de jornal. Parece mal. Antigamente até era os   
 embrulhinhos, e o fiinho... Agora é assim! 
 Portanto, todos os papéis se aproveitam.”

As palavras do Sr. António Ferreira de Sousa, acerca do catálogo da Casa 
Hortícola acentuou a este projeto a ideia de querer utilizar os papéis de 
época, como forma de respeitar a produção, de igual modo a geração 
anterior que produzia o papel e tentar construir uma ponte, aproximando o 
passado e agora do ponto de vista do design editorial.

39. (página anterior)

Capa do catálogo nº1 da Casa 

Hortícola, no Porto.
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42. O Sr. António Ferreira de Sousa 

40. (em cima)

Informação de onde foi impresso o 

catálogo. 

Tipografia Progresso Rua do Dr. Sousa 

Viterbo.

Já não conseguimos encontrar aberta 

para visitar, pois encerrou em 2016.

41. 

Casa Hortícola vista de dentro.

43 (página seguinte)

Página do catálogo nº 1 que serviu 

de inspiração para a nossa página do 

catálogo desenvolvido para “D’après 

Abel Salazar”

considera o catálogo uma “relíquia”, 

pois o último da coleção, que 

mandaram fazer, na tipografia 

Progresso, foi há 51 anos.atrás. 
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734.5. Pretinho do Japão

[Sr. José]

 “Pretinho do Japão” veio do irmão de quem abriu esta, que tinha  
 uma loja aqui em cima que se chamava Pérola do Japão. Vá lá,  
 digamos que na tentativa de aproximação do nome de uma casa  
 para  outra. Talvez para... sei lá, para identificar melhor esta casa,  
 como estava a abrir de novo e a outra como era mais antiga, asso 
 ciaram o nome. Mas essa loja já não existe.”

O Sr. José que já foi o dono do Pretinho do Japão, agora é um dos 
funcionários desta casa. Neste entrevista mostrou-nos, para além dos 
produtos da casa, uma montra com vários manuscritos antigos que 
pertencem às memórias de outros tempos e que por estarem bem no centro 
da recuperada loja trazem para o presente esses factos tão respeitáveis. 
Não podíamos deixar de lhe perguntar de que tipo de papel é que ainda se 
lembra e que ainda usa na loja.

 “Nesta casa por acaso já não usamos o papel costaneira, porque  
 agora usamos o papel craft com o logo da casa. O papel costaneira  
 vinha em caderninhos, mais ou menos deste tamanho, (A4), branco,  
 também era um papel muito bom. Fazia um embrulho muito bom,  
 por acaso. Não era muito resistente, mas trabalhava-se muito bem  
 com ele. Nós trabalhamos com o papel de bacalhau, com o papel  
 craft, que é com o que fazemos as embalagens. Trabalhamos com o  
 papel vegetal para embrulhar as marmeladas e queijos.
 O costaneira, era para embrulhar a marmelada, o queijo, se calhar,  
 em algumas situações, o café. Nós, quando púnhamos o café em  
 saco de papel, (O Sr. José procurava mostrar o saco de papel),  
 que é este, mas agora usamos mais o plástico, por causa de   
 acondicionar melhor o café, mas antes era basicamente nestes, 
 e depois de fechado, (o embrulho) embrulhávamos numa folha de  
 costaneira.”

O papel tem várias funções, como temos visto e uma delas é:

 “Sou do tempo em que ia comprar uns sapatos e quem os embrulha 
 va terminava o embrulho com um fio de algodão.”
 
Logo o papel assume a função de embrulho, para proteger o produto. Mas 
não só os embrulhos eram feitos à mão pelos funcionários. 

 “Os sacos eram feitos por nós. Eram feitos desta forma, (elaborou o  
 cartuxo), onde se punha o café, a pequenas mercearias. Eu apanhei  
 as coisas primárias. Eu sou do tempo ainda de se fazer sacos destes. 
 Estou convencido que se calhar ainda vamos chegar outra vez...é  
 uma questão das mentalidades ficarem um bocadinho boas, de se  
 calhar, se andar com uma saquinha de pano no bolso para quando s 
e  vai às compras.(...) Entrar numa lojinha, fazer as suas comprinhas  
 e meter as coisinhas no seu saquinho, que vai ser utilizado as vezes 
q que for preciso até se estragar.”

“Há muitas pessoas que não 
gostam das coisas em plástico. 
Há muitos jovens que dão muito 
apreço ao papel devido ao 
impacto no ambiente.” 
(SR. JOSÉ 2017)

44. 

Manuscritos dentro da loja “Pretinho 

do Japão”

45. 

Café que ia ser colocado no cartucho 

feito à mão, pelo Sr. José.
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46. (página anterior)

Alvará de exploração

47.

Senhas de racionamento alimentar

Há, por parte deste comerciante, uma preocupação sobre o consumo de 
plástico. Por esse motivo faz sempre um apelo aos seus clientes para que 
usem os sacos de papel , ou de pano de preferência. 



76 4.6. Pastelaria Baptista 

Ainda dentro da procura de elementos que identificassem a cidade, a 
nossa posição de olhar mais minucioso às lojas da cidade permitiu que aos 
passarmos pela Pastelaria Baptista tivéssemos encontrado algo que por 
norma não prestamos atenção. Um funcionário de mesa, que atende ao 
balcão, anos vimos um funcionário a “esculpir” caixas de papel. Com papel 
Almaço. Conseguiu-se um registo de vídeo onde se consegue perceber 
nitidamente a construção da caixa. Ou seja, constata-se que nesta pastelaria 
adquirem o papel Almaço e não caixas de papel, porque a caixa de papel 
surge de um saber desenvolver manualmente a partir de uma folha de 
papel. O funcionário não só tem a função de saber atender o público, como 
também tem como tarefa encomendar o papel e montar a caixa de papel.

48. 

Dentro da Pastelaria Baptista o 

funcionário desenvolveu uma caixa de 

Papel Almaço.



774.7. Casa Chinesa - embrulhos em papel costaneira (video em anexo)

Nesse cenário, que tem o Porto como fundo, podemos ainda encontrar 
outros exemplos de como o papel ainda é um elemento que identifica 
um local. Quanto mais se percorria a cidade mais esta ideia se tornava 
exemplar. A Casa Chinesa na Rua Sá da Bandeira foi de igual modo 
outro caso de registo fotográfico e de vídeo, porque desta vez o mote 
foi o embrulho feito à mão, em papel costaneira, rematando o pacote 
com laço em volta do embrulho, em fio de algodão. A Casa Chinesa faz 
também parte das casas históricas a visitar e tem grandes motivos para 
que não só os portuenses o façam, que fazem diariamente, pelo menos 
os clientes habituais, mas também os que visitam a cidade. Entre frutos 
secos e licores, chás e comida macrobiótica, não esquecendo o tradicional 
bacalhau, esta casa é há mais de 70 anos uma freguesa de papel. À 
semelhança da Confeitaria da Rua Formosa, tivemos a oportunidade de 
registar no formato vídeo um dos funcionários a fazer um embrulho. Num 
espaço de 20 segundos saiu o embrulho já enlaçado. Foi possível recolher 
alguns dos papéis que a casa no seu dia a dia consome, colocando então o 
papel como um elemento que caracteriza não só esta casa como a cidade, 
uma vez mais.   

49. 

Embrulho manual feito em 

Papel Costaneira.

O Costaneira tem uma característica 

que se pode visualizar nesta imagem: 

a dobra, que é devido ao seu 

embalamento (em caderno).



78 4.8. Feira do Bacalhau

[Sr. José]

A Casa Feira do Bacalhau é uma das mercearias que está perto de 
completar 100 anos e o Sr. José já lá trabalha há 40. O espaço onde se 
situa a Feira do Bacalhau é das poucas casas onde a imagem original se 
mantém. Os produtos estão à venda em sacos de serapilheira e os mais 
frescos em taças de barro e protegidos com papel vegetal, que é o caso 
das marmeladas e queijos. Aqui o aroma não só é destas iguarias como 
se confunde com o salgado bacalhau, que é o produto mais importante. 
Como tal, o Sr. José gosta de embrulhar o seu produto num papel 
adequado.

 “Eu penso que para efeito bacalhau o melhor é o papel bacalhau,  
 conhecido como papel cimento. Uso porque é mais consistente para  
 embrulhar o bacalhau, aliás é proprio para embrulhar o bacalhau.”
 “Há 20 anos eu tinha um papel idêntico a este para embrulhar o  
 bacalhau, mas entretanto fui ao armazenista Almeida & Neves e vi  
 lá este papel  e pensei - Este papel é que é ideal para embrulhar o 
  bacalhau. Entretanto, evidentemente, que este papel sai mais  
 barato que o outro, só que em quantidade é menos. Ele pesa mais.  
 Isto é ao peso, enquanto que o outro é a resma, este é ao peso, mas  
 em contrapartida, acho que este papel é o ideal para o bacalhau.“

Mas o Sr. José não se preocupa em embrulhar apenas o bacalhau. Para ele 
o embrulho tem significado

 “Uso o papel costaneira para embrulhar numa ocasião especial.  
 Meto aqui a garrafa enrolo e faço um embrulho na perfeição.  
 Que é para o cliente não ir com a garrafa na mão. Ninguém precisa  
 de saber o que é que ele leva.” (...)
 “Eu compro os cartuxos na rua dos Bragas e uso-os para os frutos  
 secos. Como é tudo a peso uso estes cartuxos.”

Curiosamente todos os entrevistados resistem aos embrulhos e sacos de 
plástico, mesmo quando o volume de compras é maior. Preferem usar 
o papel para embrulhar, usando as suas hábeis mãos, que embrulham 
qualquer produto tão rápido quanto eficazmente. Plástico, usam-no 
apenas para proteger o bacalhau da chuva ou das moscas e apenas para o 
que se encontra à porta da loja, como se vê na imagem 43.  

 “Há clientes que procuram as mercearias tradicionais porque  
 querem tudo a peso e não querem nada empacotado.  
 Nada de  plásticos.”

50. 

Fachada do Edifício onde está 

instalada a Casa Feira do Bacalhau, 

Rua Bonjardim, Porto. Assemelha-se à 

antiga Casa Oriental, na Cordoaria.
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4.9. Papelaria Progresso Artes Gráficas- Silvares &Aragão, Lda

[Sr. Campos]

O Sr. Campos é um dos funcionários desta papelaria, que já teve a sua 
entrada na rua de Santa Catarina, mas agora a única maneira de conhecer 
o interior da loja faz-se pela antiga Travessa do Grande Hotel do Porto 
atualmente denominada de Rua António Pedro. É uma das mais antigas 
papelarias da cidade e como todas as outras tem algo que a destaca e que 
faz dela também especial. Quem entra vê que parte do material é novo 
e encontra-se não só ali como em outros lados, por outro lado, quem 
consegue uma visita à parte de trás da loja, descobre material tão antigo, 
ou mais, que a papelaria. Esta papelaria lembra uma fábrica de fazer 
“coisas bonitas”. Está apetrechada de materiais singulares. Numa dessas 
visitas conseguimos encontrar numas prateleiras, as últimas 20 folhas 
de papel de revestimento, que se usava para forrar livros: Papel Chagrin. 
Como estas folhas, etiquetas antigas, papéis com marcas de água 
(Grahams Bond, Matrena, Papel de Avião), objetos descontinuados, 
repletos de história que marcam uma época e que nos permitiu concluir 
que o papel é parte integrante de uma identidade como a da cidade do 
Porto.

Nas palavras do Sr. Campos que nunca nos pôde formalizar a entrevista, 
devido aos clientes, ia-nos falando entre as visitas: 

 “Estes papéis são uns papéis que hoje em dia foram substituídos  
 por materiais sintéticos, sem qualidade, Agora para fazer capas o  
 material não tem nada a ver. Naquela altura estes papéis   
 usavam-se e como vêm a qualidade dele, quase com 100 anos é   
 esta.” (...) Isto tem uns anos que você não imagina. A nossa  
 papelaria, antes de estarmos aqui estivemos em Santa Catarina.  
 A papelaria tem 103 anos. Por aí já vê. Eu, conforme vou dando aí  
 umas voltas vou descobrindo coisas que nem imaginava que tinha.  
 Encontro coisas fantásticas.” 

51. (em cima)

Chegar à Papelaria Progresso. 

Tv do Grande Hotel do Porto. 

52. (em baixo)

Cadernos, livros de merceeiro, 

agendas com acabamento manual 

(pintados à cabeça).
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53. (em cima à esquerda)

Uma das paredes forradas com 

prateleiras de papel. Papel 

desconhecido. Papel esquecido.

54. (em cima à direita)

Papel chagrin (verso).

55. (em baixo)

Papéis estrangeiros.
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56. Cadernos, livros, agendas 

encadernados à mão, com 

acabamentos em pele e Chagrin. 

57. (a meio à esquerda)

Terminologia locais.

58. (a meio à direita)

Exemplo de etiquetas antigas que ainda 

dispõem.

59. (em baixo à direita)

Últimas folhas de papel pautado de 

copiadores duplos. A sua produção 

acabou.



82 5. Conhecer dois Alfarrabistas 

5.1. Livraria Académica de Nuno Canavez 

[Sr. Nuno Canavez]
    
O nosso interesse em conhecer os livreiros e os alfarrabistas foi na 
perspectiva de dotar este projeto com o conhecimento de saberes antigos, 
guardados nas memórias de quem passa a vida em volta dos livros. Como 
criativos pretendeu-se saber como se construíam os livros há centenas de 
anos atrás. Por esse motivo quando pegamos num livro, o livro é rodado 
nas mãos (como se fizéssemos uma leitura 3D) de forma a captar todas as 
etapas pelo qual o objeto passou: que papel usaram neste objeto? Como 
se juntaram os cadernos? Como se coseram os cadernos? Em que 
local se aplicavam dobras, cola e eventualmente agrafos? Como se 
desenvolvia a capa e em que materiais? Eram objetos únicos? Eram 
numerados? De quantos edições estamos a falar? Quem é o editor? 
Onde foi impresso? Como foi impresso? Todas estas questões surgem 
num ápice e tentamos procurar as respostas, indissociavelmente da 
história cultural, social, política e económica da altura, junto do próximo 
do alfarrabista Nuno Canavez. No entanto não conseguimos obter as 
respostas em relação à história dos livros, uma vez que se introduziu o autor e 
artista Abel Salazar. Mal manifestei interesse no artista o alfarrabista de 81 
anos levantou-se e desapareceu para lá da parede de livros. 
Dentro da livraria, o cheiro característico a papel envelhecido numa 
mistura com tinta da China transporta-nos para o passado. É inevitável. 
Acredita-se que esta essência em nada se compara com uma livraria 
recente. Ali, o aroma convida e invade, preenchendo de história, mesmo 
quando não sabemos a qual se refere. É essa a magia dos alfarrabistas. 
É inevitável pegarmos nos primeiros que achamos mais sedutores, de 
todos os que estão ao nosso alcance. 
Entretanto, vi que o Sr. Nuno Canavez, ao regressar do armazém, trazia 
na mão um livro: “A Personalidade Artística de Abel Salazar”, de 
Adriano de Gusmão. Um livro de características físicas raras, com um 
sistema de dobragem e costura próprio da época. Este sistema garante, a 
partir de algumas folhas, que o livro se encontra por ler, pois para aceder 
à informação as folhas devem ser cortadas.
A visita a esta livraria trouxe-nos para além da conversa, novos 
conhecimentos, capazes de se transportarem aos novos projetos 
contemporâneos, quer por um lado pela aplicabilidade deste e outros 
sistemas de fecho, garantindo que o livro não foi inaugurado, por outro, 
pela amplitude das hipóteses que a partir daqui se constituem.

 

No centro de tudo está o livro, 
independentemente do seu 
aspecto exterior. 
(ANSELMO, A 1996) 

60. Parede do interior da 

Livraria Académica.



836.2. Alfarrabista Lurdes Paiva 
        
Mais acima na mesma rua, no número 120, tivemos a oportunidade 
de passar duas manhãs com a Dª Lurdes Paiva. Em jeito de conversa 
fomos apresentando esta investigação, que se prende ao levantamento 
do papel que ainda circula pela cidade do Porto e o vínculo com as suas 
gentes, sem nos esquecermos da relação deste trabalho de campo com a 
história. Gostar de Ler é o nome do espaço onde entre livros e revistas 
que a alfarrabista comercializa, se podem ver manuscritos, postais e 
surpreendentemente, publicidade separada de forma categórica. Estes 
documentos estão numa espécie de reservados, que a alfarrabista fez 
questão de mostrar. Muitas destas peças gráficas são valiosas do ponto de 
vista cultural cuja data pertence ao século passado, o que nos permite ter 
outra visão sobre de que forma o design entrou, não só em Portugal, mas 
na Europa, através da publicidade. 
A visita a alfarrabista Lurdes Paiva permitiu-nos ter acesso a livros 
antigos, com séculos de memórias que nos aumentam dentro do contexto 
editorial, identificando épocas, quer seja pela arquitetura da página, 
que se vai modificando ao longo dos tempos, quer seja pela evolução das 
técnicas de encadernação, em particular ao modo de unir folhas avulsas 
através de sistemas de encadernação, que passa também por  simples 
atilhos e cordas constituídas por fios de linho, cânhamo e algodão. 
Por fim, não nos podemos esquecer que a atenção da alfarrabista Lurdes 
Paiva atribui uma valorização verdadeira aos objetos, que cria eco no 
cliente, que aprende através desta a nomear e identificar elementos 
anteriormente indistintos.

1. Catálogo de Papéis
1. Catálogo de Papéis

61. 

Publicidade primeira 

metade do século XX. 

Exemplos de folhas de loja, cartões de 

visita, faturas, calendário (em papel 

mata borrão), rótulo, entre outros.
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62. 

Livro sobre a história do fabrico de 

Papel em Portugal



85

63. (em cima e a meio)

Sistema de encadernação com fio de 

cánhamo ou linho.

64. (em baixo)

Exemplo de livros com a técnica de 

pintar à cabeça. 

Livros conultados pertencentes a 

coleção de Graciela Machado



IV

Aplicação I

Propomo-nos

desenvolver

Este levantamento foi feito sob um olhar atento e curioso, tendo em 
consideração as fronteiras entre a vontade e a perspectiva e o cenário 
possível para que tudo pudesse resultar.  
Entre vendedores, visitas de estudo, armazenistas e produtores de 
papel alcançamos aproximadamente 50 amostras de papel e respectiva 
designação. Importa destacar aqui o protagonismo para os papéis de uso 
corrente que entretanto caíram dem deseuso, ou dos quais restam apenas 
restos em armazéns.

Papel Almaço 
Papel Bacalhau (colocado no catálogo final da exposição D’après Abel 
Salazar)
Papel Craft 
Papel Aranha
Papel Costaneira (colocado no catálogo final da exposição D’après Abel 
Salazar)
Papel Vegetal
Papel Ceda
Papel cavalinho
Papel lustro
Papel celofane
Papel cenário
Papel crepe
Papel fantasia
Papel segundas vias
Papel Reciclado
Papel avião (colocado no catálogo final da exposição D’après Abel 
Salazar)
Papel Grahams Bond  (colocado no catálogo final da exposição D’après 
Abel Salazar)
Papel Matrena 

2. Mapa [Zonamento do Papel] da Cidade do Porto

65. 

Conjunto de 3 pilhas de papel 

referentes a cada uma das 

categorias:produtores, armazenistas e 

retalhistas.
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66. 

(Imagens desta página)

Trabalho de atelier no desenvolvimento 

do catálogo
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67. 

Catálogo de papéis

Sistema de agrupamento do catálogo 

de papéis por parafuso 



89Procurou-se desenvolver um mapa do Engº Antão de Almeida Garrett.  
Em primeiro lugar, porque ao nosso olhar este mapa permitia-nos identificar 
os locais que foram foco de estudo e entrevista. Em segundo lugar, porque 
“O Plano Regulador aprovado em 1954 constituiu o primeiro exercício 
exaustivo de planeamento da cidade. Os principais objetivos deste plano eram 
a resolução das ligações oriental-ocidental” (conteúdos CMPorto, 2017). 
Assim sendo, esta relação pareceu-nos a melhor opção. Por esse motivo este 
plano foi decalcado sobre um papel costaneira de época, em consideração ao 
comércio tradicional do Porto. 
O costaneira tem o seu lado protetor, já que foi desenvolvido para embrulhar 
ou para anotações, logo não deixa de ser um papel resistente e que tem 
resistido no tempo. Por outro, seguindo a lógica do conceito reutilização, este 
papel mostra-se único e distinto, tornando este objeto capaz de proteger e 
ao mesmo tempo ser um indicador do percurso dos investigadores, podendo 
cada um anotar no mapa futuros locais de investigação. 
O objetivo do mapa não só é definir os locais onde se encontrou o papel como 
também é desenvolver uma solução para fechar o catálogo de papéis que se 
desenvolveu como objeto de consulta.
As diversas abordagens deste objeto, quer para o papel, quer para o embrulho, 
permitiram refletir sobre o papel, experimentando o comportamento do 
papel aquando do embrulho e do fio de norte como atilho. Constatou-se que o 
papel costaneira é o mais adequado ao embrulho. 

D’après Abel Salazar (no âmbito do IN PURE PRINT )

68. 

(Imagens em cima)

Cadernos de Papel Costaneira de 

Época.

(restantes imagens desta página)

Desenvolvimento do mapa.

69. 

(Imagem da página 84 e 85)

Mapa Zonamento do Porto.
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1. Contextualização OTI neste projecto de investigação

As OTI são um espaço em contexto oficinal da FBAUP que procura 
alcançar um nível de plasticidade focada na imagem impressa que os 
alunos do MDGPE procuram todos os anos, como complemento à oferta 
curricular do respectivo mestrado e que se procurou também aquando da 
mudança de modalidade deste segundo ano (de estágio para projeto). 
Nas Oficinas de Técnicas de Impressão da FBAUP é possível 
compreender que métodos, que suportes, que estratégias adotar da 
produção da imagem impressa a partir de tecnologias analógicas 
calcografia, técnicas de relevo, permeografia, planografia e adaptá-las ao 
uso contemporâneo.
A integração oficial coincidiu com o período maior nas OTI encontrando 
uma manualidade e compreensão com os objetos, que de certa forma 
já se relacionava com o pensamento criativo do artista Abel Salazar. 
Procurou-se elencar sobretudo, partindo de um ponto desconhecido, esta 
personalidade artística do autor com uma peça gráfica, caracterizada 
pela capacidade de demonstração para a primeira exposição. 

1.1 . As dificuldades da adaptação às OTI. É necessário um 
contacto mais forte entre o design e a gravura do ponto de 
vista da autonomia da impressão.
Desenvolver 4 capas para 4 artigos científicos dos alunos do 
1º ano do MDTI, no âmbito da exposição D’après Abel Salazar 
(FMUP e IJUP 2017)

Considerando a procura cada vez mais constante na área da gravura, sob 
o ponto de vista da impressão, que coloca o designer/estudante em querer 
desenvolver projectos editoriais nas OTI, implica diferentes adaptações, 
quer, por um lado, no que se refere ao trabalho mecânico, nomeadamente 
à prensa, ao prelo, à máquina de corte, com o objectivo de conhecer os 
protocolos das tintas, dos vernizes e repectivos diluentes, quer por outro, 
saber que relação é pertinente desmistificar, tendo em vista um resultado, 
ainda que em contexto académico, realizável para uma primeira 
exposição. 

A rapidez com que de repente se percebeu que, e já entrando na primeira 
fase deste projeto, o tempo era o nosso maior adversário, ainda dentro 
da lógica da adaptação às OTI, os prazos para aprontar eram sempre 
reduzidos. Aliás, como em todos os projetos que exigem uma dedicação 
acima da média, mas sobretudo, de que se encontram estados de satisfação.
Tendo em conta estes aspetos e em particular a importância deste 
segundo ano de mestrado foi vantajoso o entusiasmo por parte de quem 
elaborou este projeto, posicionando-nos face ao métodos de integração, 
pesquisa e execução.

V

Aplicação II

Integração no 

projeto 

[parte I]

71. 

(Imagens em cima)

Processos de experimentação de 

impressão em diversos materiais nas 

OTI da FBAUP.



932. Desenvolvimento do projeto - pesquisa visual, escolha dos 
materiais e concepção

Em primeiro lugar, a respeito do início deste projeto prático, fez-se um 
levantamento fotográfico do local onde Abel Salazar viveu. Observando a 
realidade do espaço, da arquitetura e do meio envolvente, entendeu-se de 
forma quase pessoal, a abordagem ao lugar. 
Pensou-se em desenvolver quatro capas para os quatro artigos científicos, 
alusivas a cada tema de cada grupo de alunos da MDTI, recuperando a 
lógica do autor sob uma perspetiva criativa e manual. Após iniciar uma 
leitura sobre o artista, considerado por muitos o percursos do neo-
realismo em Portugal, entre visitas à Casa Museu Abel Salazar, onde se 
conseguiu uma aproximação às ferramentas com que concebeu as suas 
obras, entre as quais um prelo, documentários biográficos entre outras 
referências do autor, iniciou-se o esboçar de primeiro projeto. 
As imagens seguintes dizem respeito a algumas referências visuais, ao 
estudo de materiais e ao processo. Partiu-se desta série de levantamentos 
que, conjugados com os estudantes do MDTI, surgiu o conceito de 
transversalidade de traços oblíquos que se cruzam entre o design e as 
técnicas de impressão. 
Estas linhas de pensamento que foram desenvolvidas segundo 
a prática das técnicas de impressão que os alunos do MDTI 
detêm em consonância com a aquisição de saberes na área do 
design editorial adquiridos ao longo dos anos de estudo permitiu 
que esta participação em grupo pudesse acolher várias ideias 
e entendimentos diferentes entre si, onde resultaram técnicas 
inovadoras, sob uma perspectiva plástica e experimental. Assim, 
procurou-se elencar dois aspectos: por um lado, criando uma 
relação à personagem “o trapeiro”, reutilizando o que se perdeu na 
cidade por outro, confrontar esta experiência com a personalidade 
artística de Abel Salazar. 
A experimentação é uma dos processo mais tidos em conta no que 
se refere ao design editorial nos tempos presentes. A procura pelo 
inesperado coloca o produtor num estado de surpresa que não se 
esgota. Uma referência desta espécie desta composição é o trabalho 
de David Carson. A partir da década de 90 que o mentor da revista 
Ray gun35 procura a desconstrução no seus trabalhos de design 
editorial até então ensinado nas escolas de design por todo o mundo. 
Segundo Poynor (2003), Carson considera que o sistema de grade e a 
formatação tipográfica são de uma “irracionalidade horrível” no mundo 
contemporâneo. 

 “Echoing designers from Crambrook and CalArts Carson argues  
 that the relationalism of grid system and others kinds of typo 
 graphy formatting is horribly irrational as a response to the com 
 plexity of the contemporary world.(...) Carson repudiation of de 
 sign and editorial conventions began in earnest at Beach Culture  
 magazine, where, in 1991, he first abondoned page numbers.  
 On the fifth issue’s contents page, the now role-less numerals  
 become  ingredients in a thick stew of typographic matters, with  
 no definite top or botton, which also attempts to generate interest  
 from thhe worst typeface at hand.” (POYNOR, R. 2003).

35. Uma revista que abordava essencialmente temas como a música e desporto, no entanto explorou a tipografia, os layouts 
e os textos  de uma forma revolucionária, do ponto de vista do design gráfico. David Carson, o fundador foi também o 
diretor de arte desta revista. 

between craft and technology, 
between rationality and poetry, 
between expectation and 
surprise. (NON-VERBAL 2017)

“Eis um homem cuja função 
é recolher o lixo de mais um 
dia na vida da capital. Tudo o 
que a grande cidade rejeitou, 
perdeu, partiu é catalogado e 
colecionado por ele.” 
(WALTER BENJAMIN 2015)



94

A pesquisa visual que se elaborou conjugada com a análise de 
manuscritos, documentos e desenhos do artista em causa, procurando 
sempre encontrar o pensamento criativo do autor Abel Salazar, já que 
esse era o foco de estudo dos alunos do MDTI, propôs-se em vários 
ensaios. É importante mencionar que estas quatro capas tinham como 
função desvendar, ao de leve, o conteúdo científico em questão e que para 
isso tínhamos apenas quatro dias. Como tal, optamos por um trabalho 
maioritariamente baseado em jogo sobre a tipografia e seus processo de 
reprodução. Ficou acordado que pósteriormente se definiria uma capa 
para um objeto único, que incluiria todos os artigos compilados. 

Em conversa com Hugo de Almeida Pinho, que realça como uma 
publicação deve dialogar com o leitor, provocando-o e conduzindo a 
uma relação baseada no seu manuseamento, verificamos uma estratégia 
comum. A mesma baseia-se na surpresa perante materiais que sendo 
pobres, se articulam com uma realização igualmente simples. Isto é, o 
low cost e o resgate de materiais que estão disponíveis. 

72. 

(Imagens desta página)

Conjunto de imagens que foram 

efectuadas  com vista numa pesquisa 

visual para as capas dos artigos 

científicos dos alunos da Pós 

Graduação.



2.1. Ensaio para a capa 1 - “Revivendo A Albergaria” 
(descrição do processo)

Neste projeto, após termos discutido com os autores do artigo 
e atendendo aos materiais disponíveis nas OTI chegamos 
à conclusão que a solução podia estar na impressão de um 
parágrafo. Procuramos representar esse parágrafo na capa do 
artigo, envolvendo-o e cruzando-o com o ruído da representação 
tipográfica numa analogia à gravura. Recorreu-se unicamente 
aos papéis IOR, papel de jornal e munken.

 “Nosso narrador não leva mais do que um parágrafo  
 a descrever cada cena (e são muitas, não há narrativa,  
 apenas descrições sucessivas) (...) Ao transpor os trechos  
 de “O japonesismo minhoto” para a gravura “Vale de  
 Albergaria”, veremos que em muitos trechos o   
 texto parece narrar aquilo que vemos impresso, como se  
 o autor conseguisse usar ambos os meios — gravura e  
 escrita — para expressar seus sentimentos e impressões  
 sobre a paisagem do Minho.” 
 (texto dos alunos deste trabalho)

73. 

(Imagens desta página)

Desenvolvimento do trabalho 

para a capa.

Procurou-se transcrever o 
parágrafo para a capa deste 
trabalho. 



96 2.2. Ensaio para a capa 2 - “Contaminação E Reprodutibilidade” 
(descrição do processo)

Para este ensaio de capa tivemos em conta duas palavras-chave deste 
artigo: arquivo e mono-impressão. Aproximando-as do título deste 
trabalho procurou-se representar, do ponto de vista físico, as dobragens e 
contaminar o papel através da composição tipográfica.  Foram pensadas 
mais do que uma solução para o sistema de dobragem. Quanto à técnica 
de impressão recorreu-se à transferência por acetona, que consiste em 
colocar a parte impressa do papel sobre a superfície a imprimir e em 
seguida, embebecendo-a com acetona. 
Logo, a impressão do documento de transporte teria que ser feito em 
espelho. A participação particular de dois elementos deste grupo foi 
fundamental para o resultado final.

 “Neste uso de um processo de transferência, verifica-se uma  
 conjugação entre a vulgar impressão com impressora laser  
 A4 de uso doméstico e  o equipamento usado nas técnicas  
 tradicionais da calcografia: o prelo calcográfico. Já a sua  
 articulação, permite alterar o papel corrente da impressão  
 original - IOR - por papéis com outras características   
 e gramagens mais altas não suportadas pelas impressoras  
 laser vulgares. Permite ainda com métodos de colagem,  
 agilizar a ocupação de planos A3 a partir de vários A4, e usar  
 das características da transferência que cria uma   
 reprodução com um carácter original próprio, adequados  
 aos conceitos de contaminação e reprodução    
 abordados pelo artigo a ilustrar.” (GRACIELA MACHADO 2017)

73. 

(Imagens desta página)

Desenvolvimento do trabalho 

para a capa 2.

Procuramos através da técnica 
de transferência por acetona 
contaminar a capa, nas três partes 
que a compõe, como podemos 
verificar no processo e na última 
imagem desta página.



972.3. Ensaio para a capa 3 - “Pintor-Gravador, Desenhador-Gravador, 
Tradutor-Gravador” 
(descrição do processo)

Refletindo sobre o resumo deste artigo e relacionando com os 
manuscritos que fazem parte do espólio da Casa Museu Abel Salazar, 
nomeadamente os que o autor elaborava, não só falámos dos seus 
textos, como também das ilustrações científicas que serviam de apoio 
no documento,  procuramos, para este projeto, uma certa aproximação. 
Não sabemos que ligação tinha o autor ao design gráfico, mas, como se 
costuma dizer, o que é certo é que as suas composições de páginas, e na 
sua maioria assentam sob o conceito de layer (camada). Uma das técnicas 
usadas nos inícios do século XX, sobretudo, pelos dadaístas.
Assim e tendo em conta estes dados como referência começou-se 
por experimentar, testar sobreposições e formatos resultantes desse 
experimento, utilizando o papel de jornal, folhas de acetato, plásticos, 
placas lcd (televisão), como matriz de impressão em vários papéis, 
nomeadamente o papel de gravura e papel munken como recurso à 
matéria prima final.    

74. 

(Imagens desta página)

Desenvolvimento do trabalho para a 

capa 3.

Procurámos misturar vários 
materiais como o plástico, o celofane, 
o papel de forma a criar analogias 
com o título deste projeto. 



98 2.4. Ensaio para a capa 4 - “Digressões pelo Minho” 
(descrição do processo)

Mais uma vez neste projeto se atendeu ao resumo e às reproduções 
de Abel Salazar, encontradas neste artigo como ponto de partida para 
desenvolver a ideia da capa. Sabia-se que o ponto de partida tinha uma 
forte relação com a paisagem minhota que Abel Salazar reproduzia.  
A partir de materiais como o acetato translúcido, embora que fosco, que de 
certo modo nos remetesse para um objeto que se aproximava da chapa que 
o artista utiliza para a reproduzir, por outro lado o mesmo material nos 
pudesse causar a sensação de vestígios existentes no seu trabalho. Uma 
pegada artística. Foram estes os aspetos que nos levaram a desenvolver 
o resultado, que era expectado pelo grupo de trabalho, cuja solução final 
reflete o diálogo que existiu no grupo durante a proposta de trabalho.

 

75. 

(Imagens desta página)

Desenvolvimento do trabalho para a 

capa 4.

Procurámos a partir de uma 
impressão da chapa da “paisagem 
campestre” confrontá-la com um 
material tosco que lhe conferiu 
um lado efémero que não só é uma 
característica da paisagem, bem como 
o é da reprodução a partir de uma 
matriz.



993. Exposição FMUP (Fevereiro 2017) registo fotográfico

A Exposição D’après Abel Salazar: arqueologia, verificação, projeção 
tinha como objetivo integrar erelacionar os alunos com a obra gráfica 
de Abel Salazar, compreendendo o seu pensamento como cientista, 
como pensador à época e a sua relação com os materiais, nas palavras 
de Graciela Machado, organizadora e coordenadora da exposição, numa 
entrevista à TVU. Os alunos do MDTI participaram de um trabalho de 
investigação, descodificação e prospecção sobre a obra do autor Abel 
Salazar. “Agilizar a relação com o autor, que tem uma forma de ver o 
mundo, que é feita a partir de vários ângulos”, (GRACIELA MACHADO 
2017).
Esta exposição teve lugar no IJUP e o palco para a demonstração dos 
trabalhos foi a FMUP. Os trabalhos foram realizados pelos alunos do 
primeiro ano de MDTI, no que toca à reprodução da obra gráfica do autor 
em Estudo. Pelos alunos finalistas em Design da Comunicação, Bruna 
Martins e Tiago Andrade no que toca ao cartaz, folha de sala e sinalética 
e por fim, pelo aluno do MDGPE autor deste projeto, no que se refere ao 
desenvolvimento dos invólucros dos artigos científicos. 

76. 

(Imagens em cima)

Cartaz desenvolvido pelos alunos 

finalistas da Licenciatura em Design 

da Comunicação da FBAUP. Cartaz 

criado a partir de matriz de alumínio e 

processo de verniz mole. 
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77. (ao lado esquerdo)

Tampão para aplicar tinta, pigmentos 

negros, rolo cinlíndrico de borracha.

78. (ao lado direito)

Produção e aplicação verniz 

calcográfico: matérias primas, bala 

de couro de tintar ou aplicar verniz; 

estampa sobre forma de aplicação; 

chapa de zinco com camada de verniz; 

chapa de zinco gravada e respectiva 

estampa.

79. 

Produção de tinta calcográfica.  

Dispositivos de preparação e 

aplicação: moleta de vidro, rolo de 

borracha, Matérias primas: óleos 

polimerizados, pigmentos negros. 

Materiais de limpeza: tarlatana, gaze.



Publicação catálogo da exposição: D’après Abel Salazar 
(Junho 2017) 

Realizado em ambiente de atelier36 este projeto acrescentou o acesso a 
outro espaço oficinal desta investigação, que tem como objeto de estudo 
principal: o papel. O intuito  desta segunda parte projetual, em particular, 
teve como objetivo elementar a construção de um catálogo, que de certo 
concretizasse a ambicionada ponte entre o passado e o presente da vida 
e obra de Abel Salazar. Quais os prismas (o que é possível captar do seus 
processos de trabalho editorial e trazer para o contemporâneo?) De que 
forma? Utilizando que materiais? Que correspondências existem aos 
conceitos de que se tem vindo a falar ao longo desta investigação e são 
eles: o designer como produtor, o designer na posição de colecionador de 
objetos e elementos que identifiquem a cidade, sobretudo o papel, e a sua 
transformação em alguma coisa notável. 

36. Atelier Graciela Machado, Porto. 
Atelier de gravura apetrechado com equipamento de litografia sobre pedra, tipografia, e risograph, 
coleção particular de papéis .

80.

Atelier Graciela Machado, Porto.

V

Aplicação II

Projeto 

[parte II]



102 Para além disso, este projeto foi ganhando um encantamento à medida 
que se encontrava mais um papel. Como se não bastasse, o papel que 
íamos achando fazer parte da categoria dos papéis em desuso, ainda eram 
papéis de época, com aproximadamente cem anos. 
Estes três meses de procura de papel, ocuparam-nos um espaço temporal 
sem o qual nada podia existir. 
Cabe referir, em primeiro lugar, que os papéis que integram no catálogo 
são papéis escassos. A sua raridade faz hoje parte de uma espécie de 
caça ao tesouro. Algo que não se encontra nos edifícios onde era suposto 
haver, visto que as tipografias, as encadernadoras, as papelarias e 
gráficas foram fechando, dando lugar a novos espaços. Estes papéis, que 
chegaram outrora à cidade pelo comércio da indústria papeleira nacional 
e internacional tornaram-se possível reconhecer através das marcas de 
água e das punções dos fabricantes. 
Em segundo lugar pelas respeitáveis conversas com os vendedores de 
papel que classificaram o papel como um bem imaterial dispersado pela 
saudade, porque de alguma forma o papel é hoje, em termos das pessoas 
que o fabricavam e agora dos que o vendem, um produto nostálgico.  
Em terceiro lugar pela capacidade impressionante que este elemento 
conquista ao atravessar séculos de existência, tendo sempre a 
possibilidade de se inovar e adaptar às novas exigências da humanidade. 
Essa mais valia faz dele um objeto ousado que nos coloca sob uma 
perspetiva da reinvenção dentro de um contexto editorial e não só, 
acreditando nas capacidades do quem o manuseia.

81. (da esquerda para a direita de cima 

para baixo)

Catálogo das obras do 

artista Abel Salazar.

Manuscrito científico escrito 

à máquina.

Teste de impressão em papel capa e 

papel de jornal.

Bloco de anotações do artista 

Abel Salazar.



1031.1. Definição de um documento para catálogo da exposição 
“D’après Abel Salazar” 

[Formato, papel, e impressão]

Como qualquer projeto de design que se execute de início pretende-se 
que haja uma pesquisa visual acompanhada de referências. Neste caso 
o Pure Print Publication (PPP)37 que cruza o estado da gravura do ponto 
de vista contemporâneo com o design editorial foi uma das grande 
referências para o desenvolvimento deste catálogo para a exposição. 

A democratização, tanto das ferramentas como dos processos – ou 
ainda dos meios de produção e comercialização de objectos de design, 
– coloca novos desafios ao designer contemporâneo. 
(JOSÉ BÁRTOLO 2007)

Após vários formatos pensados a partir das referências a que tivemos 
acesso ao longo deste projeto, muitas delas inquietantes quando falamos 
na exigência do que é o design editorial nos dias hoje e cada vez mais, 
houve a necessidade de nos aproximarmos tanto quanto possível do 
formato em que o artista em questão, Abel Salazar, trabalhava. Foram 
desenvolvidos 3 monos para chegarmos à solução final, que passou por 
usarmos um formato standard com valores próximos do A4. Desta forma, 
apesar do formato ser considerado vulgar, metodologicamente as técnicas 
de impressão, de encaixe dos “inserts”38, do próprio papel, a forma de 
encadernação e o fecho do objeto tiveram repercussões ao nível estético e 
criativo no catálogo. 
Olhando para o interior deste catálogo é possível ver papéis que não foram 
encontrados no âmbito desta investigação. Fazem parte da coleção de 
papéis antigos do atelier Graciela Machado e que foram cedidos como 
resposta ao tema central deste projeto. Foram selecionados um a um todos 
os papéis integrantes do projeto, estudados ao pormenor para textos, para 
imagens e para ambos, criando então a tal inquietude de que se falava 
anteriormente. O contraste de toque que se conseguiu, de sensações entre 
o que se julga frágil e a forma grosseira como se inicia e experiência de 
abrir o catálogo. Parte do espólio gráfico de Abel Salazar permite-nos 
encontrar folhas sobrepostas, com breves anotações criando camadas 
de papéis, espessuras de textos e grafismos que estão estampadas neste 
projeto editorial e que é possível verificar através dos vários tipos de 
papel, caixas de textos, corte e sobreposição de papéis e imagens. 

37. Livro dos Papéis e o Livro dos Negros . http://pureprint.fba.up.pt/2015/wp-content/uploads/2015/11/negros.pdf
38. Conjunto de unidades pertencentes a uma coleção
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82. (da esquerda para a direita de cima 

para baixo)

(1ª e 2ª imagens) - Testes de impressão 

em papel de marca (Grahams Bond, 

segundas-vias, almaço).

(Imagem do meio à esquerda) - testes 

desenvolvidos para a capa do objeto 

final. Utilização de papel de embrulho, 

craft e decadry.

(Imagem do meio à direita) - 

Experimentação da costura 

Portuguesa neste projeto.

(Imagem seguinte à esquerda) Estudo 

de possíveis volumes dentro da mesma 

caixa.

(Imagem seguinte à direita) 

Experimentar a costura Japonesa 

neste projeto.

(3 imagens de baixo)

2 Monos realizados para obtermos 

o volume real do objeto final, o peso 

através do papel Munken print 90 gr. e 

indice de mão 1.5.
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83. (da esquerda para a direita de 

cima para baixo)

Estudo da numeração para o 

projeto final.

Sistema de capa com lombada 

descoberta.

Decadry

Primeiras impressões e 

pensamento de sistema de fecho.

Esboço para pintar a lombada.



106 1.2. Recepção dos textos (dificuldades e soluções)

Inicialmente a ideia do catálogo para a exposição era a compilação de 
textos dos coordenadores do exposição, de convidados e dos alunos do 
MDTI.  Como se pensou imprimir numa tecnologia que se revelou ser 
inovadora para o grupo de trabalho, o facto de recebermos os textos e as 
imagens atempadamente era fundamental. Após a escolha do papel, uma 
decisão tomada em grupo, como referimos anteriormente, o tratamento 
das imagens e a paginação de todos os textos ficou a cargo do autor, bem 
como a preparação dos ficheiros para impressão. 
Sendo o tempo o o nosso maior obstáculo, já que a data da exposição 
não poderia ser alterada a brevidade na receção dos conteúdos foi sendo 
um apelo constante. Porém, devido à receção de alguns dos textos fora 
do prazo estipulado, ficou acordado entre a coordenação e o autor que a 
solução passava por integrar no catálogo apenas as imagens dos trabalhos 
desenvolvidos em contexto académico, identificando cada aluno. 

1.3. Finalizar documento e pedidos de orçamentos a gráficas.

Considerando que este catálogo pretendia acima de tudo elevar a 
personalidade artística de Abel Salazar ; o ponto de partida na gravura e 
técnicas por aquele usadas e identificadas nos trabalhos; o cruzamento 
com o design editorial identificado na bibliografia do autor, fizeram-se 
opções. A primeira, relativa ao processo de impressão para a capa, em 
papel costaneira e parte-se da gravura para todo o universo envolvente 
realçando, neste caso, as técnicas que o autor usava, identificadas através 
das expressões plásticas dos trabalhos dos alunos, bem como, também no 
campo do design editorial esse cruzamento procurou uma aproximação 
ao pensamento do autor. Tendo em vista estes factores, pensou-se em 
algumas técnicas para finalizar o objeto. A impressão através do alto 
relevo foi uma das técnicas utilizadas sobre um papel costaneira. A 
impressão através de um prelo do século XVIII foi, de igual modo, 
pensado para imprimir sobre um papel poroso um conjunto de tipos 
delicados, procurando uma oposição entre os estas texturas. 

84

Papel Costaneira submetido à matriz 

limpa do prelo do século XVIII
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 O orçamento pode ser determinante na escolha do fotógrafo ou  
 artistas e refletir-se na escolha dos métodos de composição e  
 impressão. Naturalmente, não se deduz que, quanto mais  
 o designer gastar, melhor resultado irá obter. Muitos   
 dos designs gráficos de maior sucesso e atualidade foram  
 executados dentro de condições orçamentárias bastante   
 limitadas. (HURLBURT, A. 1986: 129).

Sendo este um projeto que estabeleceu um acordo entre a FBAUP e 
a CMAS, o designer e autor coloca-se como intermediário e procura 
encontrar uma solução em que, naturalmente o orçamento seja 
minimizado sem comprometer a produção. Como inicialmente se pensou 
compilar todos os artigos dos alunos houve a necessidade de pedir um 
orçamento para 40 exemplares, 200 páginas, em formato A4, papel 
“munken print white” 90 gramas, miolo a preto e branco e 40 páginas 
a cores. Em conversa com a Dª Carmo da Inapa ficamos a conhecer 
algumas gráficas que executam este tipo de serviços, nomeadamente 
a Costa Carregal e a Orgal. Porém, os valores que foram apresentados 
eram incomportáveis pelas entidades organizadoras. Por esse motivo, 
e continuando a descrever os processos de trabalho optou-se por uma 
produção em contexto de atelier, contrariando desta forma todo o cenário 
dispendioso39 e adaptação do nosso papel enquanto designer.
De acordo com Bártolo J. (2011) houve a necessidade de mudar de 
estratégia, passando à ação. Com isto, criaram-se mecanismos estéticos 
possíveis, com recursos próprios, sem recorrer às gráficas. 

39. Este projeto obtveve como financimento fundo de apoio da Reitoria, sendo o mesmo destinado a aquisição do papel. O 
processo de encadernação foi suportado pela entidade promotora da exposição, CMAS.

85.

Papel Bacalhau submetido a impressão  



108 1.3. Introdução à aprendizagem da impressora RISO. 
As suas potencialidades e as suas limitações.

Ainda a partir de um contexto de atelier, foi-nos introduzida a impressora 
RISO, como técnica de impressão para estes 40 exemplares. 
As suas potencialidades no que toca ao design editorial assemelham-se 
à técnica de serigrafia, porque a ideia é poder imprimir várias cores na 
mesma folha em tempos diferentes. Ou seja, na RISO entra apenas um 
tambor de uma só cor, logo só imprime o que está definido na matriz. 
Sendo esta uma das características desta impressora é necessário 
preparar todos os ficheiros previamente, já que para cada tiragem, quer 
seja de uma impressão, quer seja de 1000 é necessário uma matriz. 
Para tornar este ponto mais fácil optamos por discriminar os passos que 
adoptamos durante as quase 4 semanas de impressões. 

1. Preparar o documento de acordo com os tamanhos possíveis 
considerando os tamanhos das folhas disponíveis e as possíveis entradas 
da RISO, que estão limitadas ao máximo do tamanho SRA340 . Neste 
ponto é necessário definir quantas cores pretende que aquela página 
tenha e criar máscaras para cada cor.

40. Tamanho superior ao A3 com medidas exactas (32cm x 45cm).

86.

Trabalhos desenvolvidos pelos aluno da 

Pós Graduação Rodrigo e que precisam 

de ser impressos a duas cores.
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Casa-Museu Abel Salazar Casa-Museu Abel Salazar

87.

Uma página do projeto que precisa de 

ser impressa a duas cores,



110 2. Após termos definido os parâmetros de impressão, nas definições de 
impressão do computador, tais como: o formato pretendido, a tintagem, 
se em grão ou tintagem por completo, clicamos em imprimir e logo depois 
premimos o botão “matriz” agora no painel da impressora (marcado a 
vermelho). É neste momento que se inicia a gravação da matriz. 

Este processo demora sensivelmente 15 segundos até a RISO receber 
a informação e começar a gravação da matriz. Neste espaço de tempo 
convém verificar que existem duas ou três folhas de testes na bandeja para 
testar as primeiras impressões. É importante mencionar que para estes 
testes iniciais convém não utilizar o papel que se quer definitivo, já que 
as primeiras impressões podem sair com falhas na tintagem. O tambor 
precisa de ser humedecido e isso só acontece à medida que as folhas vão 
passando por ele.

A RISO compensa para grandes tiragens. Assim sendo, o mesmo painel 
dispõe de opções de velocidade “speed”, (marcado a azul), que permite 
economizar tempo. Ou seja, à medida que vamos utilizando a RISO, ela 
torna-se intuitiva e fácil de manusear. A velocidade aplica-se no caso de 
grandes tiragens e se for um trabalho com pouca tintagem. Assim, sem 
haver a necessidade de muita tinta a RISO imprime mais rápido. Tem 
até 5 velocidades, sendo que, por defeito, está estabilizada na velocidade 
3. Cabe ao executador decidir esta função. Há no entanto uma ressalva 
quanto à velocidade. Se não ajustarmos na bandeja a espessura do papel 
há uma grande probabilidade de a RISO não puxar só uma folha de cada 
vez. É bom estarmos por perto e se possível controlar a impressão. 
Há porém, situações inesperadas, que nos mostraram que trabalhar com 
a RISO muito para além do que ela permite é o acaso. Totalmente fora do 
controlo do autor. Veja-se o caso das impressões em baixo. Neste exemplo 
a RISO puxou mais de uma das folhas ficou trilhada, acabando por sair 
com uma banda limpa no meio do desenho. Quase como se o desenho 
fosse dividido ao meio. Esta impressão de carácter inesperado transforma 
os objetos em peças únicas irrepetíveis.

 (da esquerda para a direita de cima 

para baixo)

88.

Gravação da matriz

89.

Indicação da quantidade de tinta no 

painel de comandos da Riso.

90.

Erro de impressão. A gramagem do 

papel criou um plissado e surgiu o 

inesperado. 
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controlar a Impressão. Porquê? Este é um processo que mais uma vez 
se aprende à medida que se vai utilizando a RISO. Convém controlar 
saída das impressões, uma vez que: imaginemos que precisamos de 40 
exemplares de cada página e acontece que não controlamos a impressão 
e saíram apenas 39. De seguida vamos criar outra matriz para a página 
seguinte e a matriz anterior é anulada. Ou seja, no final vamos ter que 
gravar novamente uma matriz para a página anterior, apenas para uma 
cópia, completando as 40. Como a encomenda foram 40 vamos ter que a 
fazer. É o mesmo que eliminar um quadro serigráfico. 

Quanto à tintagem podemos definir de igual modo através do painel de 
definições que fica ao lado direito da velocidade. 

A RISO tem este lado digital e mecânico mas permite-nos reinventar 
a impressão e transpor para o papel o lado plástico das sobreposições 
e transparências. Não só pelo grão ou preenchimento completo, como 
também pela quantidade de tinta e pelas máscaras. 

90.1. (PAG 112-115)

Testes de impressão. Tintagem a grão e 

a cheio. Comportamento sobre papel 

Costaneira, com mais de 50 anos.

91. 

Trabalhos desenvolvidos pela 

aluna Gabi da Pós Graduação que 

exemplifica uma das potencialidades 

desta máquina de impressão: Riso.
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116 1.4. Secagem e montagem do documento final

A RISO trabalha com apenas um tambor de cor de cada vez, à semelhança 
do que acontece com o processo serigráfico. A tinta da RISO é à base 
de pigmento, água e óleo, tornando a secagem mais demorada do que 
uma impressora a laser , por exemplo. Assim sendo, e tendo em conta as 
características e particularidades de cada papel o processo de secagem 
torna-se uma tarefa que requer muito espaço e muito tempo.
No que refere à montagem dos catálogos, de todos os processos foi talvez 
o que mais concentração nos exigiu. Conforme se pode ver nas imagens, a 
organização fez-se num certo seguimento que nos permitia alinhar todas 
as páginas de acordo com a maquete. 

92. (imagem esquerda)

Tambores da máquina aquando da 

troca de cores: vermelho e verde.

93.

(restantes imagens da página 112 e 113) 

Processo de secagem e organização 

dos papéis, para pósteriormente 

compor os 40 exemplares.

40 exemplares numerados
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118 1.5. Trabalhos dos alunos de Pós Graduação 

À medida que o projeto avançava os  “inserts” iam-se fazendo chegar.  
O mais interessante neste ponto foi a direção que íamos tendo acerca dos 
papéis a utilizar. Em equipa41 decidíamos como cortar o papel? 
Que enquadramento? Que lado de impressão, que também procurava 
respeitar a marca de água do papel. Foi todo um momento de escolha onde 
se decidia por um e não por outro. Porquê? Quais os motivos? Por fim, 
procurou-se clarificar a ideia de como introduzir todos os papéis no objeto 
final. Este processo decorreu desta forma para todas as decisões sobre 
papel, estabelecendo um ambiente de atelier, com ideias e partilhas.
Na verdade, todo este projeto se toca num ou noutro ou em vários 
momentos, sobre um olhar heurístico, procurando encontrar a lógica 
da identidade, quer por um lado nas vivências do papel e dos seus 
utilizadores, que inevitavelmente têm uma conotação profundamente 
humana, por outro, pela relação espacial do próprio utilizador de papel 
que tem no verso uma personalidade artística que de igual modo se cruza 
com as expressões do designer e do gravador. 

41. Graciela Machado, Marta Belkot e Pedro Ricardo

94. (imagens desta página e da página 

seguinte)

Trabalhos desenvolvidos pelos alunos 

da Pós Graduação da FBAUP. 
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120 1.6. Museu Nacional da Imprensa no suporte 
à capa do catálogo

Atendendo às amplas expectativas este projeto que já interligava várias 
áreas dentro da universalidade artística, procurou explorar a abordagem 
tipográfica com caracteres metálicos e importá-los para dentro do projeto. 
Para lá dos workshops que se realizaram no MNI ao longo deste segundo 
ano, entre os quais Caligrafia Moderna e Encadernação Portuguesa, 
o Museu e em particular o Sr. Álvaro (o técnico de impressão e 
encadernação), ajudaram nesta Fase. Pensou-se não só na técnica de alto 
relevo sobre o papel costaneira, para uma das páginas, com também na 
impressão das capas utilizando uma técnica Clássica de impressão. 

95. 

Aquando da decisão dos tipos móveis 

escolher para a capa. 

96.

Construção da rama tipográfica
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museu dispõe, compor a rama42 que serviu de matriz às duas impressões e 
iniciar o trabalho mecânico das 40 impressões. 
Reconstruir um método de impressão clássico nos dias de hoje foi 
enriquecedor pois importa saber que as técnicas utilizadas anteriormente 
nos ajudam a desbloquear novas soluções no design e nas outras expressões 
de arte contemporânea. Permitiu-nos de igual forma entender a partir das 
técnicas usadas no passado que recursos utilizavam e quais os motivos. 
Já no que se refere ao papel, para a impressão das capas utilizou-se papel 
de embrulho (bacalhau) e recorreu-se ao prelo do século XVIII para 
imprimir. 
É importante dizer que o Sr. Álvaro e o MNI estão de portas abertas para 
cooperar com os trabalhos dos alunos não só da FBAUP, mas com todos 
aqueles que mostrem interesse nas técnicas ancestrais de encadernação e 
impressão. 

1.7. Escolha do papel para desenvolver a capa e a contra capa 
do projeto. Encadernadora Oliveira execução da capa. 

Sendo o papel de embrulho um dos  mais falados durante as entrevistas, 
por um lado, talvez por ser um dos mais baratos e usados na cidade, 
por outro lado, pela sua resistência anatómica que mostra e pelo seu 
rendimento. Assim, optou-se por escolher este como um dos papéis 
como início na capa sobretudo pela sua função canónica. A sua estrutura 
permite proteger e embrulhar. 
Para lá destas opções, que se fizeram de forma assumida, a confiança que 
sentimos ao ver os desenhos e os registos rápidos do artista Abel Salazar, 
que fazem parte do espólio da CMAS, produziu uma certa vontade de 
encontrar, a partir do comum, pontos de contato notáveis entre a obra 
gráfica e o papel poroso e texturado. Já no que se refere aos remates 
dos cantos e à lombada recorremos a uma material que foi encontrado 
e que se resgatou não com o intuito deste projeto e que, nas palavras do 
encadernador Oliveira, se trata de um aglomerado de couro prensado. 
É também numa perspectiva de resgate e de transformação que se 
pretende relacionar o autor ao papel confrontando os materiais e 
modificando-os em novos objetos.

42. Caixilho onde os tipógrafos apertam a matriz.

98. 

Registos a grafite e a tinta permanente 

de artista Abel Salazar, Pertencem ao 

espólio da CMAS.
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encontrámos um outro papel especial para encadernar e como referimos 
anteriormente, com aproximadamente 100 anos. Posto isto, e ficando só 
a faltar a encadernação da contra capa, a Encadernadora Oliveira, na Rua 
do Pinheiro, desenvolveu este trabalho43. 
Assim sendo, este papel narra-nos uma história que nos leva a conhecer a 
multiplicidade do seu ser num novo objeto. Em particular este artefacto 
tendo sido apresentado publicamente na exposição, em Junho, acabou 
por comunicar com o edifício através não só da inspiração, dos recursos 
que usou, dos conteúdos teóricos e de um modo perplexo, pela cor. 
O CMAS Casa Museu Abel Salazer - abriga a obra de Abel Salazar: 
o catálogo construído como um arquivo de folhas soltas fixadas 
por parafusos, acolhe também o material heterogéneo produzido a 
partir do projeto. Afinal, a capa acaba por ser uma casa, e a casa  
vê-se reproduzida de forma exemplar num catálogo feito com 
materiais resgatados.

43. Esta encadernadora já tinha colaborado no PPP.  

99. (da esquerda para a direita) 

CMAS. Residência do artista Abel 

Salazar.

100. 

Capa do catálogo da exposição 

“D’Après Abel Salazar”.
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O projeto D’après Abel Salazar: arqueologia, verificação, projeção 
teve início em Setembro de 2016, No Início do ano lectivo é um estudo 
com a colaboração do CMAS e a FBAUP através do seu Mestrado 
em Desenho e Técnicas de Impressão (MDTI). Esta investigação 
desenvolvida pelos alunos da pós graduação teve como objetivo 
reinterpretar as técnicas de gravura que Abel Salazar usava. Assim 
sendo, em contexto oficinal este trabalho desenvolveu-se em torno da 
descoberta das técnicas, dos materiais e do pensamento artístico do 
autor, e para a exposição cada aluno se coloca individualmente num 
estado de interpretação da obra. 

 “a compreensão das circunstâncias processuais do desenho e  
 da gravura, e assenta sobre um programa de divulgação dos   
 resultados baseado em novas formas de documentação e leitura  
 da coleção, segundo temas pertinentes à contemporaneidade e  
 modelos de investigação alternativos na FBAUP.” 
 (GRACIELA MACHADO 2017)

Os resultados conseguidos para o objeto editorial que catalogou todos os 
trabalhos desenvolvidos no âmbito do D’après Abel Salazar conjugava 
olhares claramente diferentes sobre o mesmo tema o que permite 
constatar que é possível compreender-se várias direções e linhas de 
pensamento.

101.Exposição Pavilhão do CMAS 04 

Junho 2017 com os trabalhos dos 

alunos.
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102.

Exposição CMAS 04 Junho 2017.

Exibição do Catálogo “D’Après Abel 

Salazar”

Exibição do catálogo D’Après Abel Salazar



125

103.

Catálogo da exposição.



V

Conclusões

Conclusões

Este estudo foi orientado sob uma perspectiva reflexiva que conjugada 
com a procura de elementos identitários , numa ambição implícita de
obter um olhar mais detalhado, sobre o que hoje é a identidade local. 
Selecionamos o papel como elemento chave desta investigação, como 
uma espécie de rede, que nos permite mover entre pistas, ideias, 
conversas, conhecimentos e potencialidades que descrevem e remetem 
constantemente para o território em análise: a cidade do Porto; por 
outro lado, pelo papel que assume no campo do design editorial. Abrindo 
uma série de práticas que nos colocam na posição de designer editor 
e produtor, este estudo proporcionou práticas de experimentação, de 
reinterpretação, de reutilização, de manipulação tendo o papel como 
recurso essencial.
A procura e o contato com as encadernadoras, com as gráficas, com  
pa pelarias e a indústria do papel em geral, estabeleceu uma melhor 
compreensão da questão que se levantou no início deste projeto.  
Do mesmo modo, frequentar as Oficinas de Técnicas de Impressão da 
FBAUP e o Museu da Imprensa, permitiu determinar e concretizar ideias 
funda- mentais aquando da realização do artefacto final. Ainda no que 
se refere às Oficinas, o envolvimento com trabalhos dos alunos da pós 
graduação
e projetos que se iam desenvolvendo, criaram uma proximidade à área
da gravura, desbloqueando métodos de impressão e encontrando formas 
alternativas de produção de um livro. Em contexto oficinal, não é apenas 
o papel o material de estudo. É também o plástico, o metal, o algodão, 
a pele, e a sua forma de integração no trabalho. São estas matérias que 
suscitam o pensamento e a reflexão do ponto de vista criativo.
Entende-se aqui, como uma oficina, tal como também um balcão de 
atendimento ao público de uma papelaria, acabam por mostar o potencial 
de uma geração de membros de uma comunidade de saberes artísticos, 
disponíveis para o intercâmbio. Como processo de levantamento e 
aplicação, verifica como o conhecimento sobre a história decorre a par 
do conhecimento técnico e da capacidade ainda de recolher as matérias 
primas adequadas às ideias a transmitir. A frequência de uma oficina 
demonstra precisamente este pressuposto, pois para além das pessoas, ela 
é o depósito de inúmeros materiais, os mesmo que acabam por despertar 
um olhar de colecionador atento. Umas oficinas como as OTI, um 
percurso pela cidade encontram
a motivação constante em verificar a aplicabilidade de tais processos em 
contexto artístico contemporâneo e em acrescentar tudo o que possa 
enriquecer o conhecimento sobre o património gráfico.
À medida que este projeto se ia desenrolando, ainda dentro da lógica de 
rede, que nos permitiu mover em função das pistas obtidas através das 
entrevistas e das conversas, este projeto foi a porta que se abriu para 
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visitarmos espaços onde o papel é afinal assumido como pretexto e com 
ele verificarmos as mudanças na cidade.
A passagem à acção verifica-se pelo exercício de levantamento e implícito 
resgate. Formula-se com a recuperação de várias vertentes oficinais e 
entendimento dos materiais usados, onde é o papel o ponto de partida, 
a vontade de um encontro com as fontes em todas as suas vertentes 
documentais, espaciais, produtivas, com as pessoas. Para mostrar como 
as tipologias dos papéis, agora claramente enunciadas e identificadas, 
pretendem sobretudo mostrar uma nova abordagem e atenção ao modo 
como o design pode servir o diálogo com a cultura material de uma 
cidade. Refletindo por fim sobre o campo do design editorial, este projeto 
permitiu testar práticas de pesquisa baseadas no trabalho de campo. 
Percorreu-se a cidade e com isso encontraram-se dados, assim mais 
rapidamente reconhecidos como determinantes, sejam eles a gramagem, 
os formatos, as marcas de água e outras singularidades dos papéis. Da 
mesma forma concluímos sobre a existência de elementos identitários 
que se têm vindo a perder com o afastamento de uma geração de 
comerciantes herdeira de um passado de existências mais rico e de um 
tecido industrial produtivo também ele em perda. Da produção nacional, 
à importação, passando pelo acabamento em território nacional,  
às simples aplicações à produção de pacotes, embrulhos no comércio 
local, compreende-se como o papel é afinal uma marca identitária de uma 
cidade do comércio.
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1. Workshops 

[Gravura CMAS ~ FBAUP 2017]

O primeiro contato com a gravura deu-se em paralelo com o primeiro 
ano do MDGPE, num workshop no âmbito do Pure Print Preview44. Esta 
oficina de gravura apresentava um programa com uma componente 
baseada em fundamentos teórico-práticos, que preparava o aluno para 
gravar a partir do processo Calcográfico. Estas formas de imprimir que 
remontam ao ao contexto da gravura original, cujo o interesse recaía na 
aprendizagem da técnica e na respectiva reinterpretação colocam o aluno 
sob uma lógica de reinvenção que se procura sob o ponto e vista não da 
gravura como forma de arte contemporânea, como no campo do design 
editorial. 
As técnicas utilizadas foram a ponta seca, sobre uma placa de acrílico. 
Nessa altura esta experiência suscitou novos impulsos no que se refere ao  
desenvolvimento nesta área. 
Já no segundo ano, a partir do novo arranque onde se dá início a este 
projeto de investigação, que nos coloca em espaço oficinal, o contato com 
as gravura começa a demonstrar-se. O desenvolvimento das primeiras 
maquetes de estudo para os artigos científicos relativos à exposição da 
FMUP, referida anteriormente, marcam o início desta reaproximação 
às técnicas de impressão, que começam a ser uma constante. Há uma 
sequência de experiências com alguns materiais menos convencionais, 
entre os quais o plasma lcd e o plástico, que não só revolucionaram 
o método de impressão e transporte de tinta para o suporte como 
desbloqueiam os cânones conhecidos até então. Desta forma, pode-se 
constatar que frequentar um workshop como o Pure Print Preview, como 
formação complementar ao mestrado, foi o mote para realizar o workshop 
de Gravura neste segundo ano. Por sua vez, este teve a duração de 6 
horas, em que 3 foram em contexto de formação na CMAS, onde entre 
outras noções aprendemos a fazer tinta com pigmentos e óleos até ao 
batimento exaustivo da tinta para estar pronta para impressão. A partir 
de uma chapa de metal, já na segunda parte do workshop, nas OTI da 
FBAUP,  utilizou-se a técnica de da água-forte a traço como forma de 
experimentação gráfica, refletindo sob o processo de gravação na chapa 
e de que forma podem estas gravuras relacionar-se com outras áreas 
artísticas, incidindo de novo no caso do editorial. 

A partir desta experiência, que nos posiciona perante uma identidade 
local promovida pelo resgate de papel, é necessário reunir ferramentas de 
abordagem que responderão aos exercícios que, eventualmente, venham a 
surgir. 
Segundo Bártolo (2009), a profissão do designer no mundo atual consiste 
numa postura de “agente social crítico” que coloca o profissional numa 
situação de mediador entre os seus colaboradores de outras áreas  
(não-designers), resultando num conseguimento de saberes que permite 
ao designer resolver prontamente os exercícios a que se propõe.

44. PURE print- http://pureprint.fba.up.pt/2015/ 
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Vários momentos do workshop 

Gravura 2017 CMAS/FABUP.
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105.

Etapas do processo de produção de 

gravura em calcografia nas oficinas 

da FBAUP
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106.

Momentos do Workshop PPP ano lectivo 

2016 - 2017.

Print Preview II
Graciela Machado e 
Catarina Marques
11 e 18 de novembro de 2015
FBAUP



Caligrafia Moderna
Filipa Pereira e 
Alcina Manuela Carneiro.
28 Janeiro de 2017
Museu Imprensa

Este workshop surgiu no âmbito da construção de um mapa ilustrativo 
da cidade do Porto, tendo como expressão escrita o desenho de letras a 
pincél, por ser a técnica que procura afinar a destreza manual, cuja prática 
simplifica o desenho com outros riscadores. 
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107.

Imagens pormenores da caligrafia
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107.1.

Imagens pormenores da caligrafia
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Guião para Produtor
1. Onde se produz papel em Portugal?
2. Quando se começou a produzir papel em Portugal?
3. Muitas dessas empresas ainda estão activas?
4. Quais os ingredientes base para fazer papel?
5. Pode se falar em tipos de papel, características nacionais?
6. O que são as marcas de água? Filigranas?
7. Que tipo de papel se produz ainda?
7.1. Quem produz o papel costaneira, manteigueiro, entre outros?
8. Que tipo de investimento existe na produção de papel?
9. Porque motivo se deixou de produzir determinados tipos de papel, sendo 
que ainda há quem o queira e em alguns casos se importe?
10. Quem são os maiores produtores de papel?
11. O que faz do papel um produto usado até aos dias de hoje?
12. Porque motivo se tem importado mais papel sendo que ainda há condições 
para o fazermos em Portugal?

Guião para Armazenistas
1. Quem armazena papel?
2. Que papeis e respectivas designações caíram em desuso?
3. Que papeis tradicionais resistem como o almaço, mata borrão, cavalinho, 
etc?
4. Quais foram os motivos que levaram os fornecedores a encomendarem 
outro tipo de papel? 
5. Designações de papel: mata borrão, papel de bacalhau, papel de embrulho 
6. Quem produzia o papel costaneira, manteigueiro, entre outros?
7. O papel sob forma de saco - quando é introduzido?
8. Ainda é possível vender-se mais papel na era do digital?
9. Porque motivos se tem importado mais papel?

Guião para retalhista/vendedor
1. O que é para si o papel?
2. Há quantos anos trabalha com este suporte?
3. Do seu ponto de vista como vê a evolução do papel?
4. Que papeis e respectivas designações caíram em desuso?
5. Que papeis tradicionais resistem como o almaço, mata borrão, cavalinho, etc
6. O que faz do papel um produto usado até aos dias de hoje?
7. Designações de papel: mata borrão, papel de bacalhau, papel de embrulho 
8. O papel sob forma de saco - quando é introduzido?
9. O papel como função de embrulho - Quando surge a necessidade de 
embrulhar/embalar?
10. Porque razão o papel de embrulho não tem outras funções sendo um papel 
texturado, absorvente e resistente?
11. Que público é que procura papel? Que comerciantes ainda usam o papel. 
Para que uso?
12. Quais os motivos dessa procura? 
13. Que tipo de público começou a requisitar outro papel? que factores estão 
nessa origem?
14. Ainda é possível vender-se mais papel na era do digital?
15. Acha que existe espaço no futuro para o mercado do papel?

Apesar de termos desenvolvido um 

guião direcionado a cada categoria é 

importante mencionar que nem todos 

os entrevistados constam deste projeto. 

2. Entrevistas 



2. Entrevistas

Entrevistador
[Dª Carmo ~ Inapa]

A que países tem recorrido?  
“Nós trabalhamos com várias fábricas mas há duas que recorremos 
sempre mas depende dos papéis que necessitamos. Por exemplo nós 
recorremos à Arjowiggins e à Cordenons que são especialistas neste tipo 
de papéis.”
 
Quem é que pede este tipo de papel?  
“Os clientes que normalemte eu visito são gabinetes de design, e depois 
temos os comerciais que visitam as grandes gráficas, do género: Orgal, 
Costa Carregal e mais desse segmento. Portanto temos dois público-alvo.”

Gráficas como a qualquer ideia e a Narcópia também são grandes 
gráficas? 
“Não. Essas são nossas clientes mas são consideradas pequenas gráficas. 
Essas gráficas não têm grandes variedades de papéis porque normalmente 
trabalham mais com estudantes, pequenos serviços(...) Dependendo do 
tipo de papel que se pretende ou que o cliente pretende o que implica 
quantidades mínimas, que normalmente é uma embalagem, que 
dependendo da gramagem podem ser 250 ou 100 folhas e demora até duas 
semanas a chegar. 
Temos papéis a custar 500 euros e 1000 euros, portanto depende muito. 
E depois há a questão do cliente confundir resma (500 folhas) com 
embalagem que tem 100 ou 125 folhas.
Vamos supor que pretende fazer cadernos, para o miolo se optarem por 
este papel mais comum é sempre uma embalagem. Se quiserem outro 
papel, da categoria dos “finepapers”, que esteja dentro do nosso “stock”, 
nós vendemos a partir de 10 folhas, que facilita muito.”

Como estão as vendas do papel atualmente?
“Estão cada vez a baixar mais. Neste momento temos determinados 
clientes que já não pedem orçamentos às gráficas para desenvolverem 
as suas caixas e embalagens. Preferem encomendar à China, que já vêm 
forradas com finepapers e todos os acabamentos. Eu acho que é devido 
à mão de obra barata e à exploração infantil que a China consegue fazer 
preços assim tão baixos. Eu acho que nos próprios devíamo-nos negar um 
bocado a isso. E claro, o cliente não quer ver isso. Ele quer é comprar mais 
barato e quer lá saber quem é que fez.”

Que tipos de papel vão descontinuando?
“Os papéis vão descontinuando mas ainda vamos tendo alguns. 
Que atelieres ainda vão requisitando estes papéis? Há vários, mas um dos 
que vai produzindo bastante é por exemplo o atelier Nunes e Pã, a BBZ e 
os  mais conhecidos, respondendo à sua pergunta, os White Studio e os R2 
design.”

Ha uma tendência para continuarmos a trabalhar com papel? 
É assim, eu acho que vai haver sempre essa possibilidade, mas vai 
baixando o consumo de papel. Por exemplo, há empresas que deixaram 
simplesmente de fazer catálogos. Agora o que eu acho é que a escolha de 



147papel vai ser para um papel com melhor qualidade do que o tradicional 
IOR (papel de fotocópia). Sei lá, para um empresa que comemore os 25 ou 
50 anos e queira fazer algo diferente do couché.
Que tipo de papel é que habitualmente os clientes lhe costumam pedir?
Atualmente os clientes que temos procuram mais papéis sem texturas.
Andam à volta mas acabam por escolher sempre um liso.

Para que serve o papel digital? 
Por exemplo imagine que uma empresa faz cartões de visita em papel couché 
300gr, compensa comprar uma embalagem, porque à partida o papel será 
aproveitado ao máximo, agora se for um formato específico que o cliente 
decida onde provavelmente haverá desperdício de papel não sei se compensará. 
É uma questão de ver com calma e fazermos contas. Ainda na escolha do papel 
se o cliente quiser cobrir a superfície do papel, não vale a pena estar a comprar 
um finepaper. É preciso adaptar o papel à situação. – Neste apontamento, 
a Dª Carmo dá exemplo de um “finepaper” com uma área totalmente 
impressa, que lhe confere um aspeto couché (vulgar). 
Quanto à brancura do papel, temos o papel Inaset tem o offset de 60gr. Até 
350gr. O laser 80gr. E 90gr. Para cadernos por exemplo, não sei se intenção 
usar um papel tão branco, pois essa é uma das características deste papel. Se 
eventualemte for um caderno ou livro grosso, eu aconcelho a usar um papel de 
volume (Munken print). Ficam os trabalhos mais volumosos mas muito mais 
leves.

Termos utilizados pela Dª Carmo: 
Camada de coche ou seja, neste papel é vantajoso utilizar se for para 
impressão offset, onde as cores impressão neste papel vão ficar com mais 
contraste.

[Dª Celeste ~ Papelaria Modelo]

O que é para si o papel?
“O papel é um veículo de comunicação entre as pessoas, de expressão.”

Há quantos anos trabalha com papel?
“30 anos, que são os meus anos de casa.”

Do seu ponto de vista como vê a evolução do papel? 
“Tem evoluído bastante.”

Que papéis e respectivas designações caíram em desuso? Por exemplo, o 
papel de embrulho pode chamar-se bacalhau.
“Os papéis de carta, ditos papéis timbrados, os papéis de embrulho, 
os papéis que eram utilizados para festas, tipo papel de lustro, o papel 
celofane, o papel crepe, ou seja tudo o que era papéis para organização de 
eventos. 
O papel manteigueiro  e o papel costaneira ainda existem mas caíram em 
desuso e já não são iguais. A textura do papel mudou, a cor, e a qualidade.”

Que papéis tradicionais resistem ao tempo, como por exemplo: o almaço, 



148 mata borrão, costaneira, etc? 
“O almaço, o mata borrão, o costaneira, o cavalinho, o papel cenário, o 
papel  jornal mantêm-se ainda, as cartolinas também se mantêm.” 

O papel sob forma de saco - quando é introduzido? 
“Sei lá, há cerca de 10 anos seguramente, talvez quando surgem as lojas 
de chineses, as lojas dos trezentos... Creio que eles começaram com essas 
novidades, com um papel mais plastificado.”

O papel como função de embrulho - Quando surge a necessidade de 
embrulhar/embalar? 
“Quando eram para despachar, fazer as encomendas postais.”

Que público é que procura papel?
“O público pode ser muito variado, mas temos muitos estudantes de 
arquitetura e belas artes que necessitam de papéis específicos para os seus 
trabalhos; depois temos as senhoras que fazem costura que procuram o 
papel cenário, craft e o papel de 2as vias(vegetal); as senhoras da cozinha 
procuram o papel 2as vias (vegetal) e o papel almaço, este último para 
fazer pão-de-ló; temos muitos interessados em “scrapbooking” que 
procuram todo o tipo de papéis, nomeadamente com padrões também; 
recentemente vimos crescer o interesse pelo papel pardo/bacalhau, para 
fazer embrulhos, como se usava antes; e também o papel e cartolina craft é 
muito usado para fazer cartões e convites, de casamento, por exemplo. Há 
uma tendência recente e global por artigos ditos vintage, ou artigos mais 
tradicionais.”

Que lojas antigas ainda usam papel? Para que uso?
“As lojas usam às vezes sacos de papel, mas não creio que usem muito papel. 
Só para marcar preços talvez, e também para fazer etiquetas personalizadas 
nas vendas de produtos de valor acrescentado. Usa-se também o papel seda 
para proteger, nos embrulhos, e de diferentes cores. Mas claro, existe todo 
um mercado de artigos em papel para design de embalagem, que engloba  
um leque muito variado de papéis. Existe também  todo o cartão associado à 
embalagem  e aí sim, as lojas estão sempre cheias de cartão a entrar e a sair, o 
que nesta era, até é paradoxal.”

Quem procura papel? Que tipo de perguntas lhes costumam fazer acerca de 
papel?
“Depende muito. Geralmente é um público entendido naquilo que precisa. 
Senão quando vamos para os papéis de âmbito técnico podem querer saber 
a gramagem, a percentagem de algodão, o tipo de textura, a capacidade de 
absorção de água, etc.”

Ainda é possível vender-se mais papel na era do digital?
“Acho que a era digital não substituirá por completo o papel, pois ele será 
sempre usado provavelmente para fins diferentes. As pessoas têm uma relação 
com o papel que pode até ser afetiva. Mas não é só. O papel é muito versátil, e 
nós somos seres sensíveis que precisamos da fisicalidade dos objetos, sentindo o 
toque, o cheiro.”



149Acha que existe espaço no futuro para o mercado do papel?
“Acho que sim. Sempre que existe uma referência de papel tradicional que 
deixa de ser produzida no mercado as pessoas ficam tristes. O mercado é que 
às vezes não está interessado naquilo que pode considerar uns pequenos nichos, 
o papel tradicional, por exemplo. Mas espero que hajam visionários nesse 
sentido, porque as pessoas procuram-no na mesma. Creio que terá que haver 
um mercado mais sustentável, provavelmente, mas espaço ele tem.”
[Dª Débora ~ Papelaria Moldursant] 

O que é para si o papel?
“Quer que responda como artista ou vendedora? É um elemento de venda.”

Há quanto tempo trabalha com papel
“Sei lá. Há 20 anos.”

Como vê a evolução do papel?
“Em que aspeto? De venda? Depende da altura, não é? Já vendi muito 
papel artesanal, deixei de o vender e passei a vender papel normal. Com 
outro tipo de fabrico. Depois, com a crise, vendi papel mais económico, 
agora com uma tendência a voltar para o papel mais tradicional, embora 
um nicho pequeno de mercado.”

Que papéis e respetivo designações caíram em desuso? 
“Papel cavalinho já não existe. A fábrica fechou. O nome continua a ser 
utilizado. O papel cavalinho estrangeiro também é um papel que não existe.”

Que papéis tradicionais resistem aos dias de hoje? 
“O Almaço, o manteigueiro, papel sulfito.”

O que faz do papel um produto usado até aos dias de hoje?
A sua matéria-prima vai sendo alterada, assim como antigamente era só 
algodão e linho, depois passou a ser só algodão, depois de celulose e agora 
alfacelulose. Ele no fundo vai sendo alterado por questões económicas e 
ambientais.  
Porque é utilizado? Porque toda a gente escreve. É um suporte. 

Quais as designações dos papéis?
“Mata-borrão é mesmo por isso. É um papel absorvente. É uma tradição e 
ainda hoje existe. Continua a existir por proteção. 
Papel Bacalhau. Era o papel que embrulhava o bacalhau. 
Papel de embrulho. É vago, porque pode ser o papel craft.”

Que papéis deixaram de ser produzidos em Portugal?
“Não faço ideia. Deixam de ser produzidos porque deixam de ser precisos. Eu 
tenho um público muito especial... artista. Por exemplo o papel almaço que é 
para embalagens agora ninguém faz. Por exemplo outro papel que está em 
desuso: o papel segundas vias. É difícil de encontrar. Por acaso os alunos de 
arquitetura voltaram a pedir-me, mas em Belas Artes ninguém me pede papel 
segundas vias. Agora as fábricas deixam de produzir papel para escrever para 
começaram a produzir papéis domésticos. É o mais rentável.” 

A quem compra esse papel (segundas vias)?
“A produtores.”



150 E eles ainda têm esse papel?
“Aquilo que eu sei é que muitos dos  papéis vão deixar de ser produzidos em 
Portugal. É o stock que há atualmente. Quando deixar de haver, acabou. Estão 
muitas fábricas a fechar.
Eu tenho os papéis que os artistas querem. Os mais tradicionais. Faço questão 
de os ter porque são nacionais, mas também tenho papel para impressão. Mas 
olhe, o papel de bacalhau quase ninguém o compra nas Belas Artes e há outras 
escolas de arte que o vendem muito esse papel. É incrível! Isto é uma questão 
de moda. Passa, se calhar, pelos professores não se lembrarem desse papel... Ele 
está lá, mas não se vende. É um papel giríssimo. 
Outro o papel capas. Recorda-me de há uns 10 anos atrás eu comprava uma 
palete de pape de cenário, porque se vendia imenso. E agora nunca mais. O 
seu uso foi decrescendo e agora não tenho a necessidade de ter uma palete 
armazenada desse papel, porque lá está, foram aparecendo outros papéis. 
Aquilo que eu compro vai depender muito daquilo que eu vendo e o papel de 
cenário foi um papel que deixou quase de ser vendido. E  porquê? Sei lá! Porque 
as pessoas começam a gostar mais do branco... Olhe, outra tendência atual dos 
fabricantes é o papel “extra white” que era uma coisa que ninguém gostava. 
Os artistas em si e as próprias fábricas que produziam papel de qualidade não 
usavam branqueadores para que o papel pudesse ter um aspeto mais... Um 
beje, assim uma cor... “offlight” mais sensível para os artistas. Neste momento 
estão a sair (vender-se) os papéis extra white.”  

[Dª Fátima ~Papelaria Fidélia]

O que é para si o papel?
“Papel é um suporte para múltiplas actividades. Serve de suporte à escrita, ao 
desenho, à pintura, à escultura, ao embrulho, à decoração. Depende do papel.”

Há quantos anos trabalha com este suporte? 
“Desde 1985. Mas desde que me reconheço que metem-me com um, dois anos 
de idade, metem-me um papel à frente, com um lápis e portanto, sem saber o 
que é o papel a criança começa a ter um contato direto desde muito pequenina 
com este tipo de suporte.”

Do seu ponto de vista como vê a evolução do papel?
“Desagrada-me muito algumas áreas da evolução do papel na medida em 
que as tecnologias vieram retirar a imaginação do desenvolvimento do papel. 
Há papéis que são fantásticos mas que são caríssimos. Porque usa-se muito 
pouco e porque há muito pouca gente a conhecer o papel. Não sabem explorar 
o papel.”

Que papéis e respectivas designações caíram em desuso? 
“Todos os que saem da categoria de papel industrializado e mecanizado. O 
papel almaço tem vários acabamentos. Papel para forma de bolos. Tinha-
mos o almço para fazer o balanço, entre outros, que desde que se deu a 
informatização este papel caiu em desuso.
Para bolos . Papel almaço liso. Porque é um papel relativamente maleável, mas 
ao mesmo tempo rijo. Ele era um bocadinho vectorial. Portanto, uma pessoa 
ao fazer os vincos ele quase que se formava. Por exemplo para os bolos, uma 



151pessoa faz-lhe dois ou três golpes, cria-lhe uma espécie de cone e ele quase que 
se aguenta nessa forma.
O da escrita é o mesmo tamnho, só que tem linhas, horizontais e tem 
colunas, para por a data, para por o código de referência de um determinado 
documento, para fazer a descrição do documento e os valores, (preços 
unitários, etc). 
O papel de xadrês dava, por exemplo, para as pessoas que trabalhavam as 
agulhas os bordados, fazerem os desenhos em xadrês, por exemplo o ponto de 
cruz, usava-se o papel de xadrês almaço. Que se abre e fica numa folha um 
bocadinho maior do A3 e a pessoa com o quadriculado conseguia definir o 
desenho através das cores.
Todo o Almaço ronda 140/150gr. Todo ele. Mas é um papel maleável, enquanto 
que por exemplo a cartolina de 180gr. Não é papel almaço.
A cartolina é um material rígido, como é que hei de explicar. É pouco poroso 
e muito quebradiço, enquanto que o almaço é mais maleável, embora a 
gramagem seja muito próxima. A concepção dele é diferente da cartolina. 
A cartolina Bristol que se usava antigamente para fazer as maquetes, antes de 
aparecer o kapa line. É um bocadinho sedosa de um lado e de outro, tá a ver? 
Não é absorvente, como é a cartolina preta e é de 510gr. Escreva tudo. 
Conhece este papel? Este papel é o papel encerado, que era o papel que se usava 
nos meus tempos de liceu para forrar os cadernos.
O papel cebola, usava-se na divisória dos álbuns. O papel aranha via-se 
mesmo a malha, a trama, teia da aranha. O cebola e o aranha usava-se muito 
nas divisórias dos álbuns. Agora é o vegetal. Portanto, está a ver.”

Tem conhecimento de como se faz?
“Isso ultrapassa-me. Eu conheço o papel ao nível do consumidor e não 
do produtor. Não sei o nome deste papel. Sei que é encerado e depois é 
“encordoado” para ficar resistente tipo fio.  
Papel de embrulho que de um lado é encerado para proteger os materiais.
As amostras que me está a trazer são para mim?
Três tipo. Nós chamamos genericamente craft mas não é. O craft é este 
(mostrando o papel)e depois pode ter um tom mais claro ou mais escuro. Com 
mais gramagem os menos gramagem.”

Designações de papel: mata borrão, papel de bacalhau, papel de embrulho, 
entre outros
“Almaço liso, almaço 35 linhas, almaço de duas colunas, almaço azul liso e 
almaço xadrez. Papel que se usava nos requirimentos. Almaço liso para bater à 
máquina e o de linhas para escrita à mão.
-Vai abrir uma papelaria? ( Pergunta a mãe da Dª Fátima)  
-Não, mãe. É estudante de Belas Artes. Eu sei o sofrimento que tive quando 
tinha que fazer investigação do mercado e não tinha jeito nenhum.”

Antes demais muito obrigado pela esta disposição, pela disponibilidade e 
sobretudo pela simpatia. 
“Então... 
Olhe, o papel mata borrão acabou:  
O papel almaço ainda resiste há pessoas que lhe dão outras funções que 
não a escrita, nomeadamente utilizam para fazer a base dos queques, fazer 
divisórias nas pastas de arquivo. 
O papal pão-de-ló ainda existe, que vem em cadernos ou numa folha inteiriça. 
Mas o pão-de-ló o termo técnico não é esse. É o DA125. Se vier aqui alguém e 



152 me disser: quero o papel DA 125 eu fico a tremer, se me perguntarem pelo papel 
pão-de-ló eu digo ok, e vou buscar. São terminologias populares que as pessoas 
fixam melhor do que o termo técnico.  

O papel Cavalinho usa-se muito na escola, em blocos A4 e A3. Um papel 
cavalinho que eu considero muito bom é o cavalinho estrangeiro, que ainda 
vem com a punção da origem, que é Belga. Agora, se é lá feito ou na China não 
sei. Este papel é um papel ligeiramente mais encorpado, dá para trabalhar o 
carvão, as grafites, as tizas. É muito bom, muito bem esse papel. 

Papel Mataborrão: Antigamente as tintas das canetas de escrita não tinham 
o aditivo de secagem rápida e então era necessário um papel chamado mata o 
borrão que absorvia o excesso de tinta, para que a escrita estivesse bem feita 
e o papel onde ficava o texto não ficasse com borrões. Mas esse papel acabou, 
porque, entretanto, a tinta também evoluiu e já tem um aditivo de secagem 
rápida, não justifica o papel mata borrão. Este acabou.

Papel de bacalhau: O papel de bacalhau é um papel tipo craft, mas bastante 
mais absorvente e poroso. Para quê? O bacalhau precisa de respirar.  
Ele tem muita humidade. Vem do mar e portanto, é um papel que vai absorver 
a humidade e ao mesmo tempo deixa respirar, apesar dele estar morto, ele 
tem necessidade de respirar, para não ganhar fungos. É essa a designação 
do papel de bacalhau. Não pode ser nenhum papel plastificado com proteção 
de humidades. Porque senão cria mofo e dá cabo do bacalhau. Fica com uma 
pintas pretas, estragado.

Papel de embrulho
Ora bem, o papel de embrulho usa-se muito ou para um função prática de 
enviar uma encomenda, através do correio, através, agora, dos estafetas das 
várias empresas que existem, usa-se o papel de embrulho, para... para  não ir 
assim à solta e uniformizar, depois leva as etiquetas para dizer de onde vem e 
para onde vai. Quando se pede papel de embrulho, exatamente, papel fantasia, 
usa-se bastante porque as pessoas compram uma prendinha, uma peça e tal 
e querem fazer um embrulho bonito, para a pessoa, depois, ao abrir, ter a 
surpresa e ver a reação que a pessoa vai ter. O papel de embrulho tem uma 
função psicológica. Precisamente para ver a reação. É uma surpresa que vai 
receber e portanto não tem que saber, mal olha, oh! É isto. Não. Vai abrindo... E 
há pessoas que dão muito valor a um embrulho bem feito.
Eu tive. Eu tive e tenho um amigo meu que recebeu uma caneta “Montblanc”, 
num embrulho... Rasca, como eu costumo dizer. Não ligou nenhum. E teve 
também uma peça “Montblanc”, porque quem fez aquilo sabia e queria ver a 
reação. Portanto ao embrulho rasca não ligou nenhum e a outra peça tinha 
um embrulho xpto. Com um papel fantástico, uma fita fabulosa, a forma de 
embrulhar não tinha fita cola, mas embrulhava as dobras e não sei quê...
humm...humm.. 
Tipo origami e ele passou imenso tempo a abrir aquele embrulho, fascinado 
com o embrulho e não ligou nenhuma outra peça que estava ao lado dela. Há 
pessoas para tudo, como eu costumo dizer. Ok? Portanto quando se diz papel 
de embrulho, nós, que vendemos este material, perguntamos: para que? Para 
enviar uma encomenda ou para fazer um embrulho bonito? O embrulho bonito 
é fantasia, para enviar uma encomenda é o tipo craft.”

O papel sob forma de saco - quando é  introduzido?
“Ele já tem a sua antiguidade, mas não sob a forma de papel. Facilita imenso 



153não há dúvida nenhuma. É muito mais rápido, hoje em dia as pessoas querem 
ter tudo pronto para ontem, e o saco foi introduzido para, entre aspas, 
despachar o cliente. Então no período de natal como temos tanta gente para 
atender, a pessoa prescinde do embrulho, do papel, da fitinha e da fita cola, 
da etiqueta e não sei mais o quê, pega num saco e mete lá dentro, mete um 
agrafo e despachou o cliente. O cliente pode continuar dentro da loja, mas já 
vamos atender outro, porque não queremos que o cliente saia sem ser atendido. 
Portanto, não sei datas para isto.

Porque razão o papel de embrulho não tem outras funções sendo um papel 
texturado, absorvente e resistente?
“O papel de bacalhau tem um função que é de proteger o bacalhau .
Houve uma época, há 18, 20 anos atrás , que surgiram aqui uns blocos, deste 
tipo de papel (bacalhau), dobrado a meio , tosco nos seus remates, cosido com 
fio norte mas daquele tosco, aquele grosseiro, ah! Com uma agulha metida p’ra 
lá e p’ra cá, não sei quê... E depois aquilo tinha duas punções , numa capa, a 
imitar um livro do século XIII e por aí fora. Eu achei aquilo fantástico! Eram 
livros, blocos de apontamentos caríssimos... caríssimos! Onde é que ele está 
caro? Não é no papel, não é no fio. (ouve-se ao fundo um senhor a responder: 
É na mão de obra) Conclui a Dª Fátima: É na capa e na criatividade.
Houve uma vez num quadro do Pablo Picasso, que ele subverteu a função 
do guiador da bicicleta. Que virada ao contrário, deu os cornos de um touro. 
Associado às touradas. Portanto, muitas das vezes, nós podemos pegar num 
determinado produto e inverte-lo subverte-lo, alertar a sua função. E era uma 
coisa que era para deitar fora e de um momento para o outro ele tem um valor 
fantástico. 
Nunca mais me esqueço que o meu pai tinha aqui uma serie de papéis, de 
cadernos... (suspira), de blocos, com cartolina preta em cima e em baixo, dois 
agrafos e dentro era, mais ou menos, o almaço ao baixo, um papel fabuloso! 
Não era cavalinho, não era cavalinho estrangeiro, nem almaço. Era um papel...
que para esquissar era fantástico!
Eu andei um ano na Escola de Belas Artes do Porto. Porque eu não tinha 
desenho para seguir arquitetura, então cheguei ao 12º ano e fui obrigada a vir 
ao 10º ano. Fiz 10º, fiz o 11º e depois fui fazer o 12º e andei nas Belas Artes para 
perceber um bocadinho destas coisas. E o meu pai disse-me: “Oh rapariga, tu 
gastas-me o papel todo que eu tenho na loja” e disse-me: “Leva isto, que não 
se vende”. E eu peguei e levei 3 ou 4 blocos daqueles. O professor quando viu 
aquilo virou-se para mim e disse: “Ó Fátima, onde é que arranjaste este papel? 
Fa-bu-lo-so!” Todos os cadernos que havia, o meu pai, eu vendi-os todos na 
faculdade. Mais houvesse mais se vendia! E porque é que não se vendiam? 
Porque tinham uma capa que era uma porcaria. Uma capa de cartolina, 
cortada numa guilhotina, deu-se-lhe dois agrafos e era assim. Hoje, usa-se 
muito a estética, usa-se muito o enquadramento, usa-se muito o equilíbrio, 
contrastes de cores, sintonia de cores. Antigamente não. Antigamente podia-se 
comprar 10.000 cadernos assim e se não vendesse num ano vendia em 2, 3 ou 
4, mas era sempre o mesmo caderno. Hoje o dilema de quem está à frente de 
uma papelaria é às modas! E a moda estragou, imenso, as texturas e os papéis. 
Porque todos os anos têm sempre de fazer qualquer coisa diferente e às vezes 
estragam os papéis. Esta é a minha impressão, da experiência que tenho.”

Que público é que procura papel? Que comerciantes ainda usam o papel. 
Para que uso?
“Praticamente todo. Toda a gente faz uma oferta. É evidente que a faixa etária  
40, 50, 60 e 70 pra cima vem aqui, compra e gosta de um embrulho bem feito 



154 com a fitinha, etiquete e tudo mais. O jovem já não procura tanto a papelaria. 
Compra nessas lojas, tipo 1 euro e não sei quê. Mas lá está. Depois querem um 
embrulho e vêm aqui, chegam ali e dizem: “Ah, este serve”. O papel desde que 
seja para tapar serve. Portanto, temo todo o público, de todas as classes sociais, 
vêm cá comprar papel. Pronto. 
Todos os comerciantes ainda usam o papel. Desde para embrulhar e para 
escrita. Mesmo que se use a informatização, e às vezes é preciso ter um suporte 
físico, usa-se o papel de escrita. Portanto, eu penso que ainda toda a gente usa o 
papel.”

Que tipo de público começou a requisitar outro papel? Que factores estão 
nessa origem?
“Para trabalhos artesanais. Quem quer, por exemplo, fazer um texto bonito 
para oferecer à namorada ou para oferecer aos pais no dia de casados. Já não 
procuram o papel normal de escrita. Já procuram um papel especial, com 
textura, com cor, com relevo, que dê para meter na impressora, portanto, 
também há procura disso, mas esses papéis também são caros. Enquanto 
que uma folha de escrita normal, de fotocópia custa 2 cêntimos, uma folha 
texturada, feita à mão, etc pode-lhe custar 70, 80, 90 cêntimos. Por exemplo, 
para convites de casamento usa-se muito o papel especial, é o que tem textura, 
tem relevo, tem outra gramagem, muitos deles são feitos à mão, ou usam 
papéis metálicos, portanto, fogem do habitual. Para eventos, essencialmente 
para eventos. Ok?”

Ainda é possível vender mais papel na era do digital?
“Não acredito.”

Acha que existe espaço no futuro para o mercado do papel?
“É uma questão histórica. Talvez. Mas vai desaparecer como já desapareceram 
profissões. Pela força da evolução. Não é? Agora chama-se, por uma questão 
histórica, para mostrar aos meninos como é que era antigamente... Por 
exemplo, vender a água na rua. Os chamados aguadeiros, por exemplo. O peixe 
que era vendido na canasta e dava-se o pregão. Hoje já não é assim. Hoje vai-se 
ao mercado e o peixe já está devidamente embalado. A gente não vê como é que 
aquilo funciona. Tá ali a gente pega e acabou. 
O papel tem tendência, mesmo, a desaparecer. Tou convencida disso. Ou então 
vai haver uma adulteração da função. Antigamente os carros eram feitos em 
metal, em chapa, agora é tudo feito em fibra de carbono e em fibra de não sei 
quê... E tive conhecimento que o Volkswagen era chamado carro do povo, na 
Alemanha, no período da guerra e as portas eram feitas de papel cartonado e 
que depois levava um película muito fininha para levar a pintura metálica. Se 
é verdade ou não não sei, portanto, pode ser que não desapareça. Pode ser que 
não! Mas não é para a minha geração, se calhar também não é p’ra sua.”
Pronto, já não sei se o posso ajudar mais... 

Já ajudou imenso, Agradeço bastante.
Agradeço-lhe imenso o tempo que me dispensou comigo e pela colaboração 
neste projeto.
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O que é para si o papel?
“Merda.”

Há quantos anos trabalha com este suporte? 
“Há 66 anos.”

Do seu ponto de vista como vê a evolução do papel? 
“Positiva.”

Que papéis e respectivas designações caíram em desuso? 
“Papel mata borrão, papel cartuxo, papel cenário.”

Que papéis tradicionais resistem como almaço, pão de ló, mata borrão, 
cavalinho, etc?
“Papel almaço.”

O que faz do papel um produto usado até aos dias de hoje? 
“Por causa da higiene. O papel por mais refinado que seja absorve sempre a 
humidade. A humidade é um foco infecioso para tudo.”

Designações de papel: mata borrão, papel de bacalhau, papel de embrulho 
“Papel bacalhau.”

O papel sob forma de saco - quando é  introduzido? 
“Papel de cartuxo, ainda mais tosco que o papel do bacalhau.  
A diferença entre papel de bacalhau e papel de cartuxo. O papel de bacalhau 
é feito de material perecivel. Que se deteora ao longo do tempo. O papel tinha 
mais ou menos durabilidade conforme o que nele fosse embalado.”

O papel como função de embrulho - Quando surge a necessidade de 
embrulhar/embalar?
“Em 1900 e pouco. Não havia embalagens em plástico. Era tudo embalado em 
pasta mecânica.  
Pasta mecânica é a essência mais pura da produção de papel. Conhecido como 
“Chatarra”, termo introduzido em 1975. Chatarra é a panelada feita com papel 
de várias qualidades. Era feito com o subproduto de outros papéis.”

Que público é que procura papel? Que comerciantes ainda usam o papel. 
Para que uso?
“As dondocas da Foz. Gostam muito de fazer “patchwork”.”

Que tipo de público começou a requisitar outro papel? que factores estão 
nessa origem?
“Estudantes. Pessoas ligadas às artes.”

Acha que existe espaço no futuro para o mercado do papel? 
“Claro! Não é poluente.”
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“Se for a um turista ou a uma senhora não vou usar papel de jornal. Parece 
mal. Antigamente até era os embrulhinhos, e o fiinho... Agora é assim! 
Portanto, todos os papéis se aproveitam (...)
Para nós foi sempre o craft. É o mais resistente. Por causa da humidade. 
Antigamente até usavam aquele, aquele canudo, e esse papel... é mais pesado! 
A finalidade era essa (mostrando o papel e pesando o na balança que com a 
folha em cima marcava aprox. 10gr. ) 
O papel pesa. Quase 10gr. Pois! Pois!
Espantado! 
Veja! E esse papel de mercearia pesa ainda muito mais.  
Mas ele tem o branco fino, para umas coisas, pimenta e tal, quando vendiam a 
vulso, papel branco é para produtos alimentares.
Ele não vai embrulhar amêndoas num papel grosseiro. 
As senhoras gostam daquele papel, diz que para fritos. Ficam os fritos mais 
sequinhos e tal. Quer dizer os particulares guardam os papéis para utilizar, e 
até guardar os fiinhos em saquinho lá numa gaveta. E nós fazemos a mesma 
coisa. 
Antigamente usávamos o papel de jornal para alpista(...)

Em reportagem, nós temos tido aí muita reportagem. Uma delas foi para 
Lisboa e até tirei um póster, fiz um póster deste. 
(apontando para o póster que tinha na mão) Este candeeiro, tive 6 meses a 
arranjá-lo. É um objecto decorativo que está aí(...) 
 
O estabelecimento tem 96, mas o estabelecimento em si já tem 100 anos. 
Portanto esta reportagem que está aqui é de interiores e exteriores. Este é 
o catálogo número um da casa. Ainda tenho aí. Deram-me, porque eu não 
tinha. Tenho o prazer de ter porque encomendas e correspondência vinham 
dirigidas à nossa filial. E aqui constam o número dos eléctricos que paravam 
à porta dos viveiros da Carvalhosa. Antigamente, portanto isto há 90 anos, 
havia muitas hortas, muitos terrenos, até quintas havia em Paranho. Aquilo 
era quintas por ali fora, onde está o Hospital São João e os viveiros, tinham 
plantas e árvores de fruto e como tal tinha o números dos elétricos que 
passagem à porta dos viveiros. É. É. 
Isto são catálogos, nosso e tenho aqui um postal que mostramos que isto 
era uma salsicharia. Salsicharia internacional. Porque era uma salsicharia 
alemã. Teve aí uns 5 anos ou não sei quê e aquele lavatório, (apontando para 
o objecto) aquele lavatório e os azulejos são desse tempo. Olhe, e até a apedra 
do balcão é desse tempo. A parte de baixo não, mas a pedra do balcão é desse 
tempo. Portanto, está a ver, aos anos que vai isso...”
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“Em relação ao nome veio do irmão de quem abriu esta, que tinha uma 
loja aqui em cima que se chamava Pérola do Japão. Vá lá, digamos que na 
tentativa de aproximação do nome de uma casa para outra. Talvez para... 
sei lá, para identificar melhor esta casa, como estava a abrir de novo e a 
outra como era muito mais antiga, associaram o nome. Mas essa loja já não 
existe, acrescenta o funcionário, que já foi o dono.”

Que papéis é que ainda resistem no tempo, como por exemplo o papel 
almaço, bacalhau, costaneira, cavalinho? 
“Nesta casa por acaso já não usamos o papel costaneira, porque agora 
usamos o papel craft com o logo da casa. 
O papel costaneira vinha em caderninhos, mais ou menos deste tamanho, 
(A4), branco, também era um papel muito bom, Fazia um embrulho muito 
bom, por acaso. Não era muito resistente, mas trabalhava-se muito bem 
com ele. Nós trabalhos com o papel de bacalhau, com o papel craft, que é 
com o que fazemos as embalagens. Trabalhamos com o papel vegetal para 
embrulhar as marmeladas e queijos.”

Posso ficar com uma amostra?
“Este chega?”

O papel costaneira era resistente?
“Era. Quer dizer, não era muito resistente, mas trabalhava-se muito bem 
com ele.”

“Esse papel, o costaneira, normalmente era para embrulhar a marmelada, 
o queijo, se calhar, em algumas situações, o café. Nós, quando púnhamos 
o café em saco de papel, que é este, mas agora usamos mais o plástico, por 
causa de acondicionar melhor o café. Mas antes era basicamente nestes, e 
depois do fechado, embrulhávamos numa folha de costaneira.”

Ainda existe essa necessidade de embrulhar. Porquê?
“Porque é assim há muitas pessoas que não gostam das coisas em plástico. 
Porque em papel é mais saudável.”

São os jovens que se preocupam mais com essa questão?  
“Sim. Para não causar impacto no ambiente. Nesse sentido o papel é muito 
melhor.” A única coisa que eu aconselho o cliente a levar em plástico são 
aquelas coisas que precisam de uma proteção maior. Ou seja, por exemplo 
o caso do café, se estiver algum tempo à espera, no plástico conserva-se 
mais tempo do que no papel. Isto à parte, que no papel tem a desvantagem. 
O café tem óleos. E o que é que acontece? Esses óleos são muito bons e é o 
que vai dar o sabor ao café. E o que é que acontece? Se pusermos em papel, 
o papel vai absorver boa parte desse gordura. O que não é bom. Convém que 
essa gordura vá para a chávena. Portanto, por esse motivo que eu comecei 
a virar-me mais para por o café no plástico. Como isso, o amendoím, tem 
que estar bem fechadinho. Se for em papel, passados dois dias o amendoím 
está mole. Que é como a bolacha. Caso do caju, do pistachio, sei lá, coisas 
que fiquem moles com o tempo, convém ficarem dentro do plástico, para não 
perderem a frescura. Aliás há clientes que mesmo depois do que a gente diz, 
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tudo à base do papel. É mais saudável.”

Lembra-se de quando foi introduzido o saco?
“Sacos? Os sacos eram feitos por nós. Eram feitos desta forma. Onde se 
punha o café, a pequenas mercearias. Eu sou dos merceeiros mais novos 
mas da velha geração. Eu apanhei as coisas primárias. Eu sou do tempo 
ainda de se fazer sacos destes.
Não sou do tempo de fazer sacos e fecha-los com vela, mas sou do tempo de 
fazermos sacos destes.”
Embrulho manual...
“Que é das coisas mais antigas de mercearia. Claro, da parte dos embrulhos 
e isso.”

Acha que se vai vender e utilizar mais papel no futuro?
“Eu acho que o papel vai ser o futuro! Porque há coisas na vida que são uma 
moda, mas que passados uns tempos as pessoas chegam à conclusão que 
estão erradas. Estou convencido que se calhar ainda vamos chegar outra 
vez...é uma questão das mentalidades ficarem um bocadinho boas, de se 
calhar se andar com uma saquinha de pano no bolso para quando se vai às 
compras. (...)
Eu até acho bem aquela medida de se pagar os sacos plásticos.
É uma coisa abismal. Ou seja, era um estragar no sentido de estragar o 
planeta. Porque até já não é só a questão do usar e botar fora. É o problema 
depois de botar fora o quê que vai ser feito do plástico? (...)
Entrar numa lojinha, fazer as suas comprinhas e meter as coisinhas no seu 
saquinho,que vai ser utilizado as vezes que for preciso até se estragar.”

Que comerciantes é que ainda usam este tipo de papéis?
“Eu julgo que os merceeiros e as confeitarias, à partida, vão usar sempre.
Eu ainda sou. Ainda assisti, por exemplo, o senhor ir comprar um par de 
sapatos e a sapataria onde ia compra-los, mete-los numa caixinha de cartão, 
embrulhar com papel e por um fiinho. Ainda sou desse tempo.”

E esse fio era...
“Era o fio de algodão. Nós por acaso agora utilizamos o de plástico.”

E esse fio de algodão, onde o adquiriam?
“Também no Almeida & Neves.” Aliás, por acaso não tenho aqui no 
momento, senão mostrava-lhe para o senhor ver. Porque esse fio, por acaso, 
dava-nos muito jeito

É um azul e branco?
“É entrelaçado. Exacto”

Eu acho que a Petúlia ainda usa isso.
“Para amarrar as caixas” Isso era engraçado porque... Isso. Por exemplo eu 
estou a usar este no bacalhau.”

É mais em conta, este?
“Não é a questão. Embora haja muitos clientes que dão muito apreço, por 
exemplo, vamos supor, prontos. Levarem um saquinho com, sei lá, com 
amendoím, ou chocolates, biscoitos, depois ao fazer-se um embrulho, por-se 
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[Sr. José ~ Feira do Bacalhau]

Que tipos de papel ainda usa no seu estabelecimento?
“Eu penso que para efeito bacalhau o melhor é o papel bacalhau, conhecido 
como papel cimento. Uso porque é mais consistente para embrulhar o 
bacalhau, aliás é próprio para embrulhar o bacalhau. Há 20 anos eu tinha 
um papel idêntico a este para embrulhar o bacalhau, mas entretanto fui ao 
armazenista Almeida & Neves e vi lá este papel e pensei: Este papel é que 
é ideal para embrulhar o bacalhau. Entretanto, evidentemente, que este 
papel sai mais barato que o outro, só que em quantidade é menos. Ele pesa 
mais. Isto é ao peso, enquanto que o outro é a resma, este é ao peso, mas em 
contrapartida, acho que este papel é o ideal para o bacalhau.”

“Uso o papel costaneira para embrulhar numa ocasião especial. Meto aqui a 
garrafa enrolo e faço um embrulho na perfeição. Que é para o cliente não ir 
com a garrafa na mão. Ninguém precisa de  saber o que é que ele 
leva.” (...)

Onde compra os cartuxos?
“Eu compro os cartuxos na rua dos Bragas e uso-os para os frutos secos. 
Como é tudo a peso uso estes cartuxos. 
Há clientes que procuram as mercearias tradicionais porque querem tudo a 
peso e não querem nada empacotado. Nada de plásticos.”

[Dª Débora ~ Papelaria Moldursant]

“Que papéis caíram em desuso?
Já vendi muito papel artesanal, deixei de o vender e passei a vender papel 
normal. Com outro tipo de fabrico. Depois, com a crise, vendi papel mais 
económico, agora com uma tendência a voltar para o papel mais tradicional, 
embora um nicho pequeno de mercado. O Almaço, o manteigueiro, papel 
sulfito...”

o fiozinho... Pronto, isto tinha uma forma de se trabalhar, que era ao fim, 
por exemplo, para partirmos o fio, não era com a tesoura nem nada. Era 
assim, com a mão. Ele era entrelaçado aqui eu ao fazer este batente.”

Ele rebentava?!
“Exacto. Portanto é como eu digo, qualquer dia destes vou mandar vir um 
coisinho desses, precisamente para aqueles clientes que ainda querem levar 
um embrulhinho à moda antiga. E muitas das vezes dá jeito, porque esse fio 
substitui a fita adesiva, que muitas das vezes não é muito funcional e não 
segura tão bem o embrulho como esse fio.”

Muito bem Sr. José. Quase 15 minutos a falar, já vou ter muito que escrever. 
Muito obrigado.
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O que faz do papel um produto usado até aos dias de hoje?
“A sua matéria-prima vai sendo alterada, assim como antigamente era só 
algodão e linho, depois passou a ser só algodão, depois de celulose e agora 
alfacelulose. Ele no fundo vai sendo alterado por questões económicas e 
ambientais. Porque é utilizado? Porque toda a gente escreve. É um suporte.” 

Encontrar elementos visuais que identifiquem um local requer que 
tenhamos a capacidade de observar para perceber a sua arquitetura, 
os espaços comuns, as aberturas. Quando nos referimos ao papel como 
objeto de igual modo precisamos de o conhecer desde a produção até à sua 
conclusão.

“Que as designações dos papéis mais tradicionais?
“Mata borrão é mesmo por isso. É um papel absorvente. É uma tradição e 
ainda hoje existe. Continua a existir por proteção. Papel Bacalhau. Era o papel 
que embrulhava o bacalhau. Papel de embrulho. É vago, porque pode ser o 
papel craft. Eu tenho os papéis que os artistas querem. Os mais tradicionais. 
Faço questão de os ter porque são nacionais, mas também tenho papel para 
impressão. Mas olhe, o papel de bacalhau quase ninguém o compra nas 
Belas Artes e há outras escolas de arte que o vendem muito esse papel. É 
incrível! Isto é uma questão de moda. Passa, se calhar, pelos professores não 
se lembrarem esse papel... Ele está lá, mas não se vende. É um papel giríssimo. 
Outro, o papel capas. Recorda-me de há uns 10 anos atrás eu comprava uma 
palete de pape de cenário, porque se vendia imenso. E agora nunca mais. O 
seu uso foi decrescendo e agora não tenho a necessidade de ter uma palete 
armazenada desse papel, porque lá está, foram aparecendo outros papéis. 
Aquilo que eu compro vai depender muito daquilo que eu vendo e o papel de 
cenário foi um papel que deixou quase de ser vendido. E  porquê? Sei lá! Porque 
as pessoas começam a gostar mais do branco... Olhe, outra tendência atual dos 
fabricantes é o papel “extra white” que era uma coisa que ninguém gostava. 
Os artistas em si e as próprias fábricas que produziam papel de qualidade não 
usavam branqueadores para que o papel pudesse ter um aspeto mais... um 
beje, assim uma cor... “offlight” mais sensível para os artistas. Neste momento 
estão a sair (vender-se) os papéis “extra white”. 

Que papéis deixaram de ser produzidos em Portugal
“Não faço ideia. Deixam de ser produzidos porque deixam de ser precisos. Eu 
tenho um público muito especial... artista. Por exemplo o papel almaço, que é 
para embalagens, agora ninguém faz. Por exemplo, outro papel que está em 
desuso: o papel segundas vias. É difícil de encontrar. Por acaso os alunos de 
arquitetura voltaram a pedir-me, mas em Belas Artes ninguém me pede papel 
segundas vias. Agora as fábricas deixam de produzir papel para escrever para 
começaram a produzir papéis domésticos. É o mais rentável.”
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3. Inquéritos sobre o 
uso do papel na atualidade
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Profissão?

Como defines papel? 

Entre estudantes perto de 40%, designers gráficos com 25% das respostas, 
seguido de empregado de escritório, investigador, engenheiro de metalurgia e 
materiais, gestor de qualidade, consultor informático e freelancers com 1% e 2%.

1. Algo importante
2. O papel é um material que pode servir vários propósitos, sendo talvez o 
mais importante o papel de suporte à escrita.
3. Papel é constituído por fibras, distribuindo sob a forma de folhas ou em rolo. 
A sua utilização é extensa, desde da impressão ao embrulho.
4. Objecto de trabalho.
5. É um material onde se escreve (ou desenha, pinta, etc.) de uma forma não 
digital
6. Um bem necessário.
7. Uma das maiores invenções da humanidade
8. Suporte de trabalho
9. Material de origem vegetal que serve como suporte para criação (desenhar, 
esculpir, embrulhar..)
10. É feito de elementos fibrosos de origem vegetal, que varia na sua textura, 
cor, volume, revestimento e gramagem.
11. Matéria
12. Suporte físico para escrita/desenho manual. Recurso material para 
diversos fins de artes plásticas.
13. Alternativa ao sistema informático
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Ao nível académico/profissional tens contacto diário com o 
papel? Se sim, dá um ou mais exemplos?

1. Sim, impressão de trabalhos diversos (cartões de visita, packaging, editorial, etc)
2. Não.
3. Sim. Normal de impressora, cavalinho, vegetal, cartolina (a4 e a3)
4. Sim, em termos de impressão, projetos editoriais, ou simplesmente esboçar.
5. Sim. Impressões e livros (o mais frequente)
6. Não
7. Sim, sobretudo para desenhar fazer anotações e tudo o que seja necessário 
para fazer os meus testes para o tipo de trabalho que estou a fazer.
Faturas, recibos, material de escritório.
8.Trabalho sempre com papel...Para escrever e anotar como para desenhar ou 
rabiscar. No trabalho é constante por ser uma gráfica. Cartões, flyers, cartazes, 
maquetas de desenho, embalar, cortes e acertos, etc.
9. Sim, através dos desenhos e de maquetes de estudo
10. Sim. Projectos académicos como livros, cartazes, brochuras, entre outros.
11. Sim, como matéria prima de execução de objetos editoriais. Munchen, papéis 
polposos de algodão, renova, conqueror..
12.Sim: rascunhos, anotações, atas de reunião, contratos, todo o tipo de registos 
em suporte físico que necessitem, maioritariamente, de assinatura.
13. Sim. Livros.
14. para escrita, testes e objectos finais (livros, pósters...)
15. Folhas de papel de impressão, papel para escrita e leitura

Professores
Empregados de restauração

Escriturários
Papeleiros

Artistas (desig., pint., mús., arq.)
Farrapeiros
Advogados

Técnicos de Gráficas
Func. Públicos

Op. Caixa
Encadernadores

Bibliotecários
Op. Jornal

Outras
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ideias para desenvolver um convite ou um cartão de visita. 
Diz-me três aspectos que vais ter em consideração.

1. Layout, cores, e tipografia
2. A tipografia, a cor e o enquadramento
3. Papel, distribuição de informação, preço
4.O papel/suporte, a cor e a tipografia.
5. Hierarquias tipográficas, inovação (para não ser o simples cartão de visita), tipos 
de impressão
6. Letra (tamanho legível e fonte adequada ao objetivo), Cor, Tamanho geral
7. Cor, tamanho, algum elemento que o defina.
8. O tipo de letra, as cores e a mensagem
9. Dimensoes, cores e arranjo grafico (distribuiçao dos elementos)
10. Tamanho, legibilidade, estética
11. Textura, gramagem e cor do papel
12. Marca, mensagem, dimensão e papel.
13. Tamanho do convite, cor e tipo de letra usado.
14. Tamanho, cor e textura
15. Gramatura do papel, textura, cor
16. Tipo de papel, cor, tamanho
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não 
aprecias

aprecias 
bastante
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Embrulho
Cavalhinho

Fotocópia
Costaneira

Lustro
Aguarela

Engenharia
Craft

Celofane
Químico

Almaço

Cenário

Crepe
Fantasia

Segundas Vias

Precisas de imprimir

Para de desenhar

Para encadernar

Para decorar

Para forrar

Para embrulhar

Não compras

Papelarias (antigas e recentes)

Supermercados
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Os papeis transmitem-nos sensações. Consegues indicar 
algumas?

1. Entusiasmo, confiança, conforto.
2. Ai Pedro, Pedro o que mais me fascina é o tacto, seja macio ou áspero, textura é 
sempre fascinante.
3. Entusiasmo e conforto.
4. Leveza, suavidade.
5. Nostalgia, calma.
6. Alegria, prazer e textura.
7. Suavidade, utilidade,beleza.
8. Aproximidade, conforto, suavidade, limpeza, claridade.
9. O cheiro a papel de um livro novo transmite-me uma sensação de bem estar. Pelo 
contrário, o cheiro adocicado a papel amarelecido transmite-me algum conforto.
10. Depende. Papéis com cores mais frias transmitem-me sentimentos mais 
negativos e também associo a uma estética mais contemporânea. Pelo contrário, 
quando são papéis com cores quentes e sem revestimento transmitem-me 
conforto. Papéis revestidos dão a sensação de artificialidade.
11. Conseguem transmitir corpo e consistência, riqueza.
12. Apenas sensações físicas relacionadas com a textura e cor.
13. Sensação de liberdade de expressão, tranquilidade.
14. Fragilidade, raridade, estranheza, lembrança...
15. Cheiro caraterístico do papel novo.
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Os papeis transmitem-nos sensações. Consegues indicar algumas?

Que aspectos consideras quando escolhes um papel?

1. Algo importante.
2. Indispensável.
3. O papel é o material que, para além do design, vai diferenciar o teu trabalho dos 
restantes. É o suporte que pode e deve acrescentar uma dimensão estética ao todo.
4. Objeto essencial de trabalho.
5. Tudo.
6. Um recurso extraordinário para exprimir a criatividade do artista.
7. Ferramenta de trabalho.
8. Um suporte importante de trabalho, sem o qual a minha vida iria ser muito mais 
complicada.
9. Um dos elementos mais importantes do trabalho.
10. Matéria prima.
11. É a materialização da imaginação do artista.
12. Suporte.
13. Utilizado para fazer projetos.

1. Espessura, textura, cor.
2. O preço e depois a textura e cor.
3. Depende do projeto em questão. Por vezes olho apenas para o orçamento, se 
houver total liberdade disponível tento escolher o mais invulgar.
4. A cor, a rugosidade e o facto de ser ou não brilhante.
5. Custos, adequação a proposta.
6. Textura qualidade gramagem e preço.
7. Resistência, cor.
8. Gramagem, tonalidade e textura.
9. Tamanho e espessura.
10. Textura, gramagem, revestimento, cor, volume.
11. Cor, polpa,gramagem, textura, constituição.
12. Para o esboço, nenhum. Para o projecto, depende da situação.
13. Tamanho, cor, sensação.
14. Tamanho.
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Indica 5 objectos feitos com papel

1. Packaging, cigarros.
2. Sacos, livros, cadernos, flyers, pósters.
3. Livro, cartaz, embalagem, postal, balão de s.joao :D
4. Livros, sacos de papel, dossiers, papel higiénico, jornais.
5. Embalagem de cartão, exterior de canetas, parte de dentro das mesas do ikea.
6. Livros, cadernos, capas, envelopes, post'it.
7. Cadernos, livros, agendas,blocos,envelopes.
8. Embalagens alimentares, caixas de arrumação, cantoneiras, livros.
9. Embalagens, livros, origami, brinquedos, convites.
10. Embalagens, livros, envelopes, cartões.
11. Sacas, molduras, brinquedos, capas de arquivo e separadores.
12. Livro, copo, caixa, origami, prato.
13. Embalagens, guardanapos, papel higiénico, livros, sacos.
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Ao nível académico/profissional tens contacto diário com o 
papel? Se sim, dá um ou mais exemplos?

1. Sim, impressão de trabalhos diversos (cartões de visita, packaging, editorial, etc)
2. Não.
3. Sim. Normal de impressora, cavalinho, vegetal, cartolina (a4 e a3)
4. Sim, em termos de impressão, projetos editoriais, ou simplesmente esboçar.
5. Sim. Impressões e livros (o mais frequente)
6. Não
7. Sim, sobretudo para desenhar fazer anotações e tudo o que seja necessário 
para fazer os meus testes para o tipo de trabalho que estou a fazer.
Faturas, recibos, material de escritório.
8.Trabalho sempre com papel...Para escrever e anotar como para desenhar ou 
rabiscar. No trabalho é constante por ser uma gráfica. Cartões, flyers, cartazes, 
maquetas de desenho, embalar, cortes e acertos, etc.
9. Sim, através dos desenhos e de maquetes de estudo
10. Sim. Projectos académicos como livros, cartazes, brochuras, entre outros.
11. Sim, como matéria prima de execução de objetos editoriais. Munchen, papéis 
polposos de algodão, renova, conqueror..
12.Sim: rascunhos, anotações, atas de reunião, contratos, todo o tipo de registos 
em suporte físico que necessitem, maioritariamente, de assinatura.
13. Sim. Livros.
14. para escrita, testes e objectos finais (livros, pósters...)
15. Folhas de papel de impressão, papel para escrita e leitura
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Fotografia do vídeo.

videos em anexo.

4.
Percursos pela baixa do Porto:
relação do comércio com 
o uso do papel
[registo de vídeo, anexo] 



5. 
Espaço de trabalho do autor
Entre Janeiro e Setembro
(registo fotográfico)

109. 

Espaço de trabalho. 

A expansão permite 

a experimentação.



178

109.1.

Comportamento 

dos materiais recorrentes 

às novas experimentações.



179



109.2. 

Espaço de trabalho. 

Os papéis conseguidos no 

trabalho de campo.





110. 

Catálogo d’après Abel Salazar 

Embrulho do Catálogo de papéis do 

Porto, utilizando o mapa ilustrado 

pelo autor, em papel costaneira, como 

forma de homenagem. 

Usamos fio norte para atar o embrulho.




