






Alcina Carneiro

Licenciada em Artes Plásticas - Escultura no ano de 

2006, pela FBAUP. Em 2004 inicia a sua parceria com a 

editora discográfica Bor Land, na elaboração de capa 

das edições e packagings manuais para CD . No mesmo 

ano torna-se membro do grupo Identidades, tendo 

participado em diversas actividades e intercâmbios. 

Desde 2006 desenvolve o projecto de arte portátil , 

na elaboração de objectos/acessórios a partir de 

ilustrações. Cria para o designer de moda, Ricardo 

Andrez, ilustrações para tecidos e objectos escultóricos 

para a apresentação das colecções em passerele, 

(p)Layers A / W09 - Moda Fad/Low Cost Barcelona e 

DRE AME RS S/S10 Cibelles Madrid Fashion Week. Em 

Outubro de 2009 apresentou na Gesto Cooperativa 

Cultural a exposição “Caderno Diário”, tema que levou 

a frequentar o Mestrado de Desenho e Práticas de 

Impressão na FBAUP, concluído em Novembro de 2011, 

com o desenvolvimento do projecto tese “Esta vida de 

Desenho- Registos (i)mundos no caderno diário”. Vive e 

trabalha no Porto.



Foi sugerido o título “Vale da Morte” para um trabalho 

de grupo dentro das Oficinas de Impressão da FBAUP. 

O motivo desta reunião foi a conclusão de uma etapa 

e a necessidade de pensar sobre ela, ou de não a 

deixar passar despercebida. Em que parte do caminho 

nos encontramos, depois de dois anos de trabalho 

intenso? Será o “Vale da Morte” lugar de indecisões, ou 

a necessidade de repensar o que ficou para trás para 

poder avançar? Foi com este pensamento que recorri aos 

cadernos elaborados durante o percurso do mestrado, 

com a finalidade de os trabalhar num registo novo. 

Uma tesoura que corta e pontas de dedos cortados. 

Como cortar o cordão umbilical e onde encontrar uma 

identidade? Estas perguntas fazem-se dentro do “Vale 

da Morte” , enquanto se percorre um caminho incerto.







Elizabete Amaral

Elisabete Amaral nasceu e vive em Estarreja. 

É licenciada em Artes Plásticas (E SAP: 2009) e mestre 

em Desenho e Técnicas de Impressão (FBAU P: 2011). 

Frequentou o curso de Medicina na Universidade 

do Porto (1975) que suspendeu para “fazer vida” na 

atividade bancária. 

Da Medicina às Artes Plásticas há um vale de mais de 30 

anos. 

A cerâmica, a escrita, o desenho, a pintura e a colagem 

foram estando presentes nesse espaço de tempo. O 

envolvimento com ceramistas e as formações junto do 

CEARTE/Aveiro, foram sendo regulares, participando 

em diversas exposições individuais e coletivas, 

apresentando peças de cerâmica e trabalhos em 

azulejos. Elaborou dois painéis de azulejos destinados: 

um, a uma coleção particular em Albergaria-a-Velha 

(2000) e, um outro, à Secção de Motores da Base Aérea 

nº 7 de Montereal (2003). 

A elaboração gráfica de um desdobrável para o G RAM – 

Grupo de Ação de Mulheres do Sindicato dos Bancários 

do Norte, Porto, constituíu um outro projeto artístico que 

desenvolveu (2004). 

O mestrado despoletou uma necessidade de apontar 

caminho na área da gravura, comprovada no corpo 

de trabalho desenvolvido ao longo da investigação. 

Foi a ponta de um fio que não tem limite. Dedica-se à 

produção de imagens através da gravura numa prática 

criativa de experimentação. 

O “Vale da Morte” veio preencher uma falha na rocha.



O Vale da Morte é o espaço e o tempo compreendidos 

entre a efervescência de uma investigação e as cinzas 

da sua própria explosão. 

É também a geografia de um lugar.

É a ténue e frágil teia que suporta a aranha na tecitura 

de fios de tempo. A aranha exibe-se acima dos seus 

longos membros como que a mostrar que eles medem o 

tempo e o espaço que a separa da fronteira da solidão.

É a forma – Maman – que L. Bourgeois constrói, destrói, 

re-constrói, expressando as suas emoções, sentimentos 

e modos de pensar.

Inesquecíveis são, também, esses seres estranhos – 

Negros – , que são as aranhas de Odillon : em carvão ou 

litografia, mostram-nos a complexidade de um processo 

de transferência de uma ideia para uma imagem em que 

a criatividade é mostrada como um jogo de construção 

de figuras híbridas.

O Vale da Morte é um rasto gravado no percurso da 

minha ausência.







Marina Guedes

Marina Vale de Guedes nasceu em 1986 na cidade do 

Porto. Estudou pintura na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto e desenvolveu ao longo da sua 

licenciatura um gosto particular pela prática e teoria do 

desenho. Mestre em Desenho e Técnicas de impressão 

pela FBAU P, encontra-se atualmente a desenvolver um 

trabalho de curadoria na galeria “A Loja” em parceria 

com a Faculdade de Belas Artes do Porto.



É num imaginário ficcional, criado em torno das ciências 

forenses e criminais, que se impõe um fascínio pelo 

crime. Observar, desenhar, recolher, investigar e arquivar 

alimentam e sustentam por si só a produção de imagens 

onde a especulação se cruza com os traços de um 

desenho detective. Quem vê caras não vê corações, 

produto de uma investigação criminal encenada, sugere 

neste contexto uma comparação cómica e ao mesmo 

tempo trágica de uma morte anunciada no papel. 

Imprimem-se as palpitações de um coração frio, descrito 

no boletim de um salteador.







Miguel Moreira

Nasceu no Porto em 1984. Em 2006 licenciou-se em 

Ciência da Informação pela Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Trabalhou durante um ano 

em Itália, na Biblioteca Generale e di Studi Sardi, 

reaproximando-se do Desenho com a participação em 

diversos projetos e trabalhos colaborativos de escrita e 

ilustração. Em 2009 ingressou no Mestrado em Desenho 

e Técnicas de Impressão, na FBAU P. Concluiu o mestrado 

com projeto intitulado: A emergência do alegórico no 

desenho ou a construção do significado na Ilustração 

conceptual figurativa.



A aparente variedade temática e estilística das 

ilustrações e desenhos produzidos nos últimos dois 

anos, concretizada num espetro formal alargado no 

qual linguagens mais tradicionais se cruzavam com 

experiências próximas do pictograma, escondia um 

denominador comum que despoletou e motivou o projeto 

final do Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão. 

A maioria dos desenhos convergia para um tipo de 

imagem caracterizada pela representação figurativa 

de situações improváveis, impossíveis ou paradoxais, 

numa permanente invenção de ambiguidades, desvios 

e trocadilhos visuais. Por detrás destas imagens estava 

uma ânsia em tornar visível e verdadeira a mais absurda 

das situações, que despia o desenho de quaisquer 

ornamentos, reduzindo-o ao essencial e estritamente 

necessário. 

Concluído o mestrado, uma estranha sensação de 

vazio e de desorientação apoderou-se da própria 

produção gráfica que, tornando-se mais exigente, me 

foi conduzindo subtil e caprichosamente ao Vale da 

Morte. Nele, velhos vícios convivem sem complexos 

com desejos inusitados. Nele, os hábitos enterrados 

são sementes de novas imagens. Das suas raízes 

brotam renovadas possibilidades. Perdido no seu vasto 

território, troco a fuga desenfreada e sem destino 

pela resignação contemplativa e fecunda de um vale 

inesperadamente vivo.







Pedro Sequeira

Nasceu em Cinfães (Douro), em 1976. 

Vive e trabalha no Porto. 

Estudou joalharia e gemologia no Porto entre 95 e 

98. Ingressou na Akademie der Bildenden Künste, em 

Munique, Alemanha, na qualidade de aluno convidado, 

onde frequentou a duração máxima de estudos (2001-

2007) com o prof. Otto Künzli – diploma em 2007. 

Regressou ao Porto para estudar fotografia no Instituto 

Português de Fotografia (2007-2009) e posteriormente 

na Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto (2009-2011), onde obteve o grau de Mestre em 

Desenho e Técnicas de Impressão, sob a orientação do 

Prof. Pintor Mário Bismarck, com o trabalho de projeto 

“Inscrever o corpo”, em residência no Palácio das Artes, 

Porto. 

Outros estudos, entre 2000 e o presente, com artistas 

relevantes como Mona Hatoum, na Fundación Marcelino 

Botín, Espanha. 

Expôs visual e verbalmente o seu trabalho em Portugal, 

Espanha, Alemanha, Argentina, Polónia, Suíça, Holanda, 

EUA, Estónia e Suécia; bolseiro, entre outros, da 

Fundação Calouste Gulbenkian, do Instituto de Arte 

Contemporânea, Portugal e da AkademieVerein, em 

Munique, Alemanha. 



O trabalho pensado para a produção Vale da morte 

na FBAU P resulta da construção de imagens do corpo 

a partir do uso de um scanner. Ainda na periferia da 

produção de desenho no espaço da frequência de 

mestrado nesta escola, a partir da ideia de fragmento, 

os testes consecutivos para obter imagens à margem 

da fotografia, e que capte a ideia de corpo, o scanner 

funciona como um instrumento que, devido à sua escala, 

necessariamente capta um fragmento de algo que é 

maior. 

Com o scanner, sendo este uma superfície e um espelho 

com um “olho” em movimento, opero o meu corpo na 

tentativa de que a ação dilua a sua presença óbvia, 

contudo possibilite a perceção de uma fisionomia e 

impregne a imagem com o ruído tecnológico desse 

instrumento. No ateliê da FBAU P reproduziram-se 

imagens partindo da litografia como meio, usando 

formas distintas de captar os originais em favorecimento 

dos resultados obtidos com o uso de instrumentos 

específicos para esta técnica de impressão.
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