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Intitulado Cinema Batalha: Memória, Conhecimento e Inovação, 
este projeto prático visa elaborar uma proposta de identidade vi-
sual, com base na estratégia apresentada pela Câmara Municipal 
do Porto para a sua reabertura, prevista para 2019. Tendo como 
ponto de partida uma análise à sua história e aos seus artefactos, 
nomeadamente os programas de sessões de cinema produzidos 
no passado pelo Cineclube do Porto, o projeto explora também o 
surgimento de sistemas de identidade dinâmicos. Aliando estas 
duas vertentes — a memória e a inovação — este projeto propõe o 
desenvolvimento de uma solução que permita, no presente, criar 
flexibilidade dentro da identidade de forma a conferir longevida-
de à comunicação deste espaço cultural, dedicado à divulgação 
de cinema contemporâneo e de arquivo, tanto nacional como 
internacional. A ponte criada entre o passado e o futuro permite 
à identidade manter uma ligação à história desta instituição, 
conferindo-lhe também a possibilidade de reinvenção ao longo 
do tempo através da definição de uma linguagem capaz de gerar 
uma multitude de suportes gráficos sem recorrer à repetição, 
evitando assim previsibilidade na sua comunicação.

Palavras-chave: 
Identidade Dinâmica; Sistema; Cinema Batalha; Cineclube do 
Porto; Identidade Visual.

RESUMO

RESUMO
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Cinema Batalha: Memory, Knowledge and Innovation is a practical 
project which aims to elaborate a visual identity proposal, based 
on the strategy presented by the Porto City Hall for its reopening, 
scheduled for 2019. Starting from an analysis of its history and 
its artifacts, particularly the cinema sessions’ programmes pro-
duced in the past by Cineclube do Porto, the project also explores 
the emergence of dynamic identity systems. Combining these 
two aspects — memory and innovation — this project proposes 
the development of a solution that allows, in the current times, 
the creation of flexibility within the identity in order to grant 
longevity to the communication of this cultural space, dedicated 
to the dissemination of contemporary and archive cinema, both 
national and international. The bridge created between the past 
and the future allows the identity to maintain a connection to 
the history of this institution, while allowing it to reinvent itself 
over time through the definition of a language that is capable of 
generating a multitude of graphic applications without resorting 
to repetition, thus avoiding predictability in the communication. 

Keywords: 
Dynamic Identity; System; Cinema Batalha; Cineclube do Porto; 
Visual Identity.

ABSTRACT
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O atual edifício do Cinema Batalha, inaugurado em 1947, consti-
tui uma obra inovadora, pela sua expressão arquitetónica, e um 
espaço que viria a marcar profundamente a história do cinema 
portuense. Conhecido anteriormente como Salão High-Life, foi 
o primeiro a exibir sessões abertas ao público, e também o pri-
meiro cinema do Porto a ser projetado e construído de raiz como 
espaço-cinema. O Batalha marcou várias gerações e públicos, 
funcionando como cinema durante mais de meio século até ao 
seu encerramento em 2000. Nesse período foi palco dos ciclos 
promovidos pelo Cineclube do Porto e a referência de qualidade 
cinematográfica na cidade. Em 2017 a Câmara Municipal anun-
cia a sua requalificação, enquadrada na estratégia de regresso do 
cinema à Baixa do Porto, estando a sua reabertura prevista para 
finais de 2019. 
 Posto isto, considerou-se a possibilidade de desenvolvimento 
de uma identidade visual de modo a aliar um interesse pessoal 
pelo cinema com a prática do design, tendo como veículo um es-
paço dedicado à cultura. Nasce assim a motivação de terminar 
o ciclo de estudos com um projeto que pudesse transpor o plano 
académico e ser aplicado em contexto real. Uma vez que até ao 
presente não foi apresentada uma identidade para o Cinema 
Batalha, todo o processo foi pensado de forma a culminar numa 
proposta à Câmara Municipal do Porto. 
 Assim, o projeto teve como objetivo principal alinhar-se 
com os interesses da Câmara, cuja estratégia passa por interligar a 
memória, o conhecimento e a inovação. Além disso, pretendeu-se 
comprovar a viabilidade de um sistema de identidade dinâmico, 
bem como perceber o funcionamento da sua aplicação aos vários 
suportes de comunicação. 
 De modo a cumprir as metas propostas anteriormente, o 
processo passou por etapas de pesquisa, recolha, análise e expe-
rimentação, encontrando-se documentado neste relatório que se 
divide em três partes. 

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
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O primeiro capítulo — contextualização — pretende compreender 
o objeto de estudo em causa através de uma investigação histórica 
sobre o seu passado. 
 O segundo capítulo — estado da arte — foca-se na análise 
de identidades visuais para instituições culturais a nível local, 
nacional e internacional, destacando sobretudo sistemas de iden-
tidade dinâmicos. 
 O terceiro capítulo — processo — parte de uma extensa 
recolha de artefactos gráficos e pretende expor todo o processo 
de realização da componente prática do projeto, desde a fase de 
estudos até aos resultados finais. Apresenta as decisões tomadas, 
justificadas com base no estudo teórico realizado. Por fim, são 
apresentadas as considerações finais onde é realizada uma síntese 
de todo o processo descrito ao longo deste relatório.

INTRODUÇÃO
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Fig. 1 — Fundadores da empresa Neves & Pascaud.

1 / CONTEXTUALIZAÇÃO



19 DO HIGH-LIFE AO CINEMA BATALHA

A 12 de novembro de 1896, a cidade do Porto recebe a sua primei-
ra exibição cinematográfica. Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931) 
apresenta o Kinetógrapho Portuguez, no Teatro do Príncipe Real 
— atual Teatro Sá da Bandeira —, com a projeção de Saída do 
Pessoal Operário da Fábrica Confiança. (Jornal de Notícias, 1896) 
Um filme que decalca aquele que é considerado o primeiro da 
história do cinema, La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon dos irmãos 
Lumière, apresentado em Paris no ano anterior. 
 Segundo Henrique Alves Costa (1975), no final do verão de 
1906, os portuenses assistiram ao aumento do número de sessões 
de cinema abertas ao público. As exibições tinham lugar na Feira 
de São Miguel — atual Rotunda da Boavista —, num barracão de 
madeira e zinco e com o chão de terra batida, designado por Salão 
High-Life. Durante dois meses, este espaço tornou-se palco das 
primeiras sessões contínuas de cinema — “desde as duas da tarde 
às onze da noite” —, tendo como responsáveis Manuel da Silva 
Neves e Edmond Pascaud, aqueles que viriam a ser elemen-
tos fundamentais na difusão da exibição cinematográfica 
no Porto, através da empresa Neves & Pascaud. 
 Devido à elevada adesão do público, Neves & Pascaud de-
cidiram mudar o Salão para o Jardim da Cordoaria, local onde 
permaneceu durante dois anos. A 29 de fevereiro de 1908, foi trans-
ferido para um novo edifício na Praça da Batalha, denominado 
Novo Salão High-Life. Cinco anos depois, passa a ser designado 
por Cinema Batalha, nome que conserva até ao momento. (H. A. 
Costa, 1975)
 Por esta altura a exibição cinematográfica começa a mudar-se 
das feiras para os salões, surgindo cada vez mais salas dedicadas 
ao cinema, como o Salão Jardim Passos Manuel (1908), o Salão 
Olympia (1912) e o Salão Jardim Trindade (1913). Assistiu-se tam-
bém à projeção de cinema em alguns espaços teatrais tais como 
o Águia D’Ouro, o Rivoli e o Carlos Alberto. 

1.1. Do High-Life ao Cinema Batalha
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Fig. 2 — Programa da 
inauguração do Novo 
Salão High-Life na 
Praça da Batalha.
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Fig. 4 — Salão Jardim Trindade. Fig. 5 — Teatro Rivoli.

21 DO HIGH-LIFE AO CINEMA BATALHA
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A chegada do som ao cinema fez com que durante as décadas se-
guintes surgisse uma nova geração de salas, mais tecnicamente 
preparadas para receber estes filmes. Inaugurado em janeiro de 
1932, o novo Teatro Rivoli foi a primeira dessas salas, seguindo-se 
o Teatro São João, que no mesmo ano passa a designar-se São 
João Cine, dedicando a maior parte da sua programação à exibi-
ção cinematográfica. Em 1938, o Salão-Jardim Passos Manuel foi 
desativado e posteriormente demolido para dar lugar, em 1941, 
ao Coliseu do Porto. (“Teatro Rivoli - Teatro Municipal do Porto”, 
2018; “Teatro Nacional de São João”, 2018; “Coliseu”, 2018)
 A partir da década de 1930, Portugal viveu em pleno regime 
do Estado Novo, onde a cultura e a arte foram subestimadas, cen-
suradas e pouco compreendidas, originando um desfasamento 
cronológico e ideológico entre as vanguardas europeias e os ar-
tistas portugueses. Entre 1940 e 1944, sob a liderança de António 
de Oliveira Salazar, o poder político passou a impor um modelo 
artístico ideológico e a proibir obras pelo seu carácter subversivo.  
 A linguagem arquitetónica imposta pelo regime estava rela-
cionada com uma estratégia nacionalista que pretendia unificar 
o povo português recorrendo ao discurso da monumentalidade 
do império e à iconografia popular. 
 Os cinemas construídos durante os anos 40 em Portugal, 
símbolos de prestígio e modernidade, são marcados pela monu-
mentalidade das suas formas, sempre atualizadas com base no 
desenho moderno. No seguimento do Coliseu do Porto de Cas-
siano Branco, o projeto do Cinema Batalha surge como uma obra 
emblemática da arquitetura moderna e provocatória contra as 
formas de representação do poder. (Gonçalves, 2001)
 Assim, em 1944, “o inestético, mas pitoresco, edifício 
da Praça da Batalha era demolido para dar lugar ao novo 
Cinema Batalha”. (H. A. Costa, 1975, p. 19) A 30 de setembro do 
mesmo ano é apresentado um projeto na Câmara Municipal do 
Porto para a construção do novo edifício, da autoria do arquiteto 
Artur Andrade (1913-2005) e encomendado por António Ferreira 
Neves, filho de um dos fundadores da empresa Neves & Pascaud. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Fig. 6 e 7 — Demolição do primeiro edifício do Cinema Batalha.
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Fig. 8 e 9 — Cinema Batalha.
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Desde a proposta inicial, mais próxima da Art Déco, até à sua 
última versão, este projeto sofre um conjunto de alterações de-
finidas pelo próprio autor, mas também impostas pela Câmara 
Municipal do Porto, que procurava respeitar a relação do edifício 
com os espaços contíguos, sobretudo com o edifício dos Correios.
 A limitação imposta pelo terreno — localizado num lote de 
dimensão reduzida e irregular que forma gaveto entre a Praça 
da Batalha e a Rua de Santo Ildefonso —, assim como a adjacên-
cia das duas fachadas com igual importância de representação, 
corresponde a um contributo decisivo na afirmação da sua mo-
dernidade, uma vez que coloca em causa as convenções funcio-
nais e representativas que as salas de espetáculo tinham até ao 
momento, onde a fachada da entrada principal ostentava uma 
monumentalidade superior em relação às fachadas circundantes. 
(Gonçalves, 2001)
 Contrariando o tradicionalismo defendido pelo Estado Novo, 
a “radicalidade moderna” de Artur Andrade não se limitou ao 
desenho arquitetónico do edifício, visto que o espaço foi conce-
bido de modo a albergar um conjunto de obras de arte que viriam  
a acentuar o seu carácter polémico. (Gonçalves, 2001) Desta forma, 
através de intervenções, na sua maioria de carácter neorrealista, 
artistas como Júlio Pomar, Augusto Gomes, António Sampaio, 
Américo Braga e Arlindo Gonçalves, contribuíram para o enri-
quecimento do espaço, delineando um contexto de crescente 
oposição ao regime. (Sereno, 2001)
 A 3 de junho de 1947 é inaugurado o novo edifício que 
passará a ser a casa do Cinema Batalha até aos nossos dias. 
Algumas das obras estavam ainda por acabar, nomeadamente um 
dos dois frescos da autoria de Júlio Pomar (1926-2018), alusivos 
às festas de São João no Porto. 
 O artista encontrava-se preso, desde abril, por oposição ao 
regime salazarista, de maneira que apenas após ser libertado, em 
outubro, é que conseguiu concluir os dois frescos: o maior com 
cerca de cem metros ocupava parte significativa do foyer principal 
do edifício e o mais pequeno foi pintado numa parede junto ao 
balcão do cinema, no andar superior. (Porto.pt, 2017c)
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Em junho de 1948, o então Presidente da Câmara Municipal do 
Porto, Dr. Luís de Pina, deu ordem para que os frescos em questão 
fossem ocultados. Além disso, o baixo-relevo da autoria do escultor 
Américo Braga, existente na fachada do edifício, por representar 
uma camponesa com uma foice e um operário com um martelo, 
foi também alvo de censura, sendo retirado o martelo à figura 
alegórica da Indústria. 
 Segundo Artur Andrade (como citado em H. A. Costa, 1975), 
“até as letras dos puxadores das portas mereceram censura. Para 
o presidente da Câmara as letras ‘C’ e ‘B’ não pretendiam signi-
ficar Cinema Batalha. Para ele, bem podiam ser abreviaturas de 
‘Comité Bolchevista’”. (p. 23)

Fig. 10 — Baixo-relevo de Américo Braga, 
existente na fachada do edifício.

Fig. 11 — Um dos frescos de Júlio Pomar, 
localizado no foyer principal.
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Com a inauguração do Cinema Batalha ao público, os portuenses 
assistiram, pela primeira vez, à edificação de um espaço pensado 
e concebido de raiz para funcionar como cinema. A programação 
da sessão inaugural, selecionada por Luís Neves Real, prestou 
homenagem aos grandes cineastas mundiais, e nacionais, tendo 
como filme de abertura o documentário Douro, Faina Fluvial (1931) 
de Manoel de Oliveira (1908-2015). (O Primeiro de Janeiro, 1947)
 “O novo Cinema Batalha ficou, por essa altura, ligado a um 
outro acontecimento: a criação do Cineclube do Porto” (H. A. Costa, 
1975, p. 25), sendo durante décadas palco dos ciclos promovidos 
por esta associação.
 

Fig. 12 — Letras ‘C’ e ‘B’ nos puxadores 
das portas do Cinema Batalha.
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Fig. 13, 14 e 15 — Sala principal do 
Cinema Batalha e respetivo público 
numa sessão do Cineclube do Porto.
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Originalmente intitulado Clube Português de Cinematografia,  
o Cineclube do Porto é o mais antigo cineclube português em ati-
vidade, tornando-se ao longo dos anos um elemento fundamental 
na programação do Cinema Batalha.
 Segundo Tavares (1974), a ideia do cineclube surgiu a partir de 
um grupo de estudantes do Liceu Alexandre Herculano no Porto, 
amadores e amantes do cinema, liderados por Hipólito Duarte. 
Este, após entrar em contacto com o movimento cineclubista 
numa viagem a Barcelona, regressou ao Porto para, em conjunto 
com os seus colegas, fundar o Clube Português de Cinematografia, 
a 13 de abril de 1945. As suas intenções foram estabelecidas de 
forma clara desde a sua criação: pretendiam defender o cinema, 
com especial ênfase no cinema português, através da exibição de 
filmes “de interesse cineclubista” e da publicação de um boletim. 
Assim, procuravam formar a cultura cinematográfica dos asso-
ciados, não tendo quaisquer fins religiosos ou políticos.
 Num artigo publicado em 1953, no n.º 2 da revista Visor, in-
titulado Cine-Clube do Porto. A História do maior clube de Cinema 
do Porto, são apresentados os sete pontos principais pelos quais 
o cineclube se orienta e que se mantêm até aos dias de hoje:

1.º — Defender e impulsionar o cinema português;
2.º — Divulgar a cultura cinematográfica entre o grande 
público e contribuir com o seu esforço para uma alta cultura 
cinematográfica em Portugal;
3.º — Defender o cinema como Arte e como Linguagem;
4.º — Divulgar as obras mais representativas da 7.ª Arte;
5.° — Proteger o desenvolvimento do filme experimental;
6.º — Impulsionar e auxiliar o cinema didáctico nos esta-
belecimentos de ensino portugueses;
7.º — Colaborar com todos os cine-clubes de características 
idênticas em prol do cinema.

1.2. Cineclube do Porto

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Em setembro de 1947, o Clube Português de Cinematografia afirma-
-se a nível europeu através da presença de um dos seus membros, 
Manuel Azevedo, no I Congresso Internacional dos Cineclubes 
em Cannes. (Tavares, 1974) É também nesta altura que se juntam 
ao cineclube Luís Neves Real e Henrique Alves Costa, elementos 
essenciais no desenrolar da sua história. 
 Henrique Alves Costa (1910-1988), crítico cineclubista, viria 
a presidir durante quinze anos consecutivos — de 1948 a 1962 — a 
Direção do CPC, convertendo um clube de amadores de cinema 
no mais notável dos cineclubes portugueses. (Conceição, 2003) 
 Luís Neves Real (1910-1985), sobrinho de António Ferreira 
Neves, viria a ser, durante décadas, gestor e programador das vá-
rias salas de cinema que a família possuía na cidade. Ficou desde 
o início responsável pela programação do Cinema Batalha, espaço 
cedido para a realização das sessões de domingo de manhã do 
cineclube. (Trevisan, 2010)

Em 27 de março de 1948, a Assembleia Geral discute e aprova 
os Estatutos e elege novos corpos gerentes. Foi nessa Assem-
bleia que se adotou a designação de Cineclube do Porto que 
ainda hoje perdura. (Conceição, 2003, p. 88) 

Assim, com a cedência do espaço do Cinema Batalha e a aprovação 
dos estatutos do cineclube pelo Governo Civil do Porto, começam 
a realizar-se sessões e ciclos de cinema regularmente.
 Em 1950, o constante aumento do número de sócios obri-
gou ao desdobramento das sessões, que passaram a realizar-se 
às 10h30 no Águia D’Ouro e às 11h no Batalha. Nestas sessões 
eram projetados filmes de carácter mais experimental, ou que 
não passavam no circuito comercial, abrindo espaço para a crítica 
cinematográfica. Os filmes eram acompanhados por uma palestra 
dada, ou por elementos da direção, ou que a direção convidava, 
sendo publicado um programa, que continha a filmografia do 
realizador, tradução de crítica internacional, produção de crítica 
portuguesa, entre outros. (A. A. Costa em entrevista a Ana Car-
doso, 2008)

CINECLUBE DO PORTO
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Fig. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 — Programas 
das sessões organizadas no Cinema 
Batalha pelo Cineclube do Porto.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Atingindo os 2500 sócios em 1952, o Cineclube do Porto trazia ao 
público sessões dedicadas a Charles Chaplin, Orson Welles, Fritz 
Lang, John Ford, René Clair, Jean Cocteau, Emílio Fernández, 
Vittorio De Sica, Jean Renoir, entre outros; bem como ciclos te-
máticos dedicados ao neorrealismo italiano, ao cinema brasileiro, 
de bailado ou infantil; iniciando também a divulgação impressa 
de estudos sobre cinematografia. (cf. Anexos)
 Nas décadas seguintes, o Cinema Batalha ficou marcado 
pela qualidade dos seus programas, que procuravam responder  
a dois tipos de público. As sessões clássicas programadas por Luís 
Neves Real eram dirigidas a um público mais generalizado que 
tinha por hábito ir ao cinema, apesar do impacto da televisão, 
enquanto as sessões organizadas pelo Cineclube do Porto, eram 
direcionadas a “um público cinéfilo mais ligado à política dos 
autores que gostava de olhar e pensar o cinema de outro modo”. 
(Campos, 2014)
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Na década de 1970, chega a Portugal a moda europeia dos cine-
mas-estúdio, proporcionando a criação de algumas novas salas 
de cinema, como é o caso do cinema-estúdio Passos Manuel que, 
surgindo em 1971, viria a revelar-se como uma grande referência 
na cidade do Porto até aos dias de hoje. Estas salas, de menor di-
mensão e lotação que os grandes auditórios, além de oferecerem 
maior conforto, são tecnologicamente mais atuais, permitindo 
maior qualidade na projeção cinematográfica.
 Com a Revolução de 25 de abril de 1974 e consequente fim 
da censura em Portugal, o mercado cinematográfico passou  
a divulgar filmes, na sua maioria internacionais, que anos antes 
seriam proibidos pelo regime. Desta forma, também o cinema dito 
comercial passa a fazer parte da programação cinematográfica 
nacional. (A. A. Costa em entrevista a Ana Cardoso, 2008)
 De modo a rentabilizar o grande auditório com a introdu-
ção do cinema comercial na sua programação, a empresa Neves 
& Pascaud responde à nova moda europeia, construindo um 
cinema-estúdio no interior do edifício do Cinema Batalha que 
possibilitará a continuidade dos seus objetivos iniciais, com a 
exibição de cinema de autor. Assim, no dia 9 de junho de 1976 
(Jornal de Notícias, 1976), é inaugurada a Sala Bebé na cave do 
Cinema Batalha, ocupando um espaço outrora de cafetaria. A 
nova sala, com capacidade para 135 pessoas, apresenta uma lo-
tação bastante inferior à do auditório principal, com os seus 950 
lugares distribuídos por plateia, tribuna e balcão. (Leite, 2014)
 Durante as décadas de 1970 e 1980 continuaram a surgir 
novas salas, muitas delas associadas à expansão dos espaços co-
merciais. O cinema Pedro Cem e as duas salas do centro comercial 
Stop são exemplos disso, assim como o Cinema Charlot, situado 
no interior do centro comercial Brasília. (Andrade, 2008) Estas 
décadas marcaram o início de uma época negra para os cinemas 
do Porto, visto que começaram a perder espectadores, diminuindo 
também a qualidade das suas exibições. 

1.3. Da Sala Bebé ao encerramento do espaço

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Na década de 1990, a exibição cinematográfica ganhou impulso 
perante a afirmação de um novo conceito de cinema: os multi-
plex dos centros comerciais, que reuniam num único local uma 
pluralidade de salas e de escolhas. No entanto, a promoção de 
cinema nestes grandes espaços comerciais, apesar de conquistar 
novamente o público, levou à desertificação dos espaços de cine-
ma tradicional do centro da cidade.
 O declínio do Cinema Batalha, a par de outros cinemas, tal 
como o Trindade, foi lento, mas incontrolável. A última sessão com 
grande adesão por parte do público foi a estreia do filme Titanic 
em 1998, sendo que dois anos depois, em agosto de 2000, fechou 
portas devido à falta de rentabilidade. (Corvacho, 2000)
 Meses depois, a Câmara Municipal do Porto arrendou o 
imóvel à empresa Neves & Pascaud e anunciou um projeto para 
a sua reabilitação com o propósito de integrar a programação da 
Capital Europeia da Cultura e mais tarde do festival de cinema 
Fantasporto, algo que não chegou a ser concretizado. ("Cinema 
Batalha vai reabrir as portas," 2001)
 Ausente de uma política de gestão cultural, o Cinema Ba-
talha permanece encerrado até 2006, altura em que a autarquia 
atribui a sua concessão ao Gabinete Comércio Vivo, uma ramifi-
cação da Associação de Comerciantes do Porto (ACP). A 6 de maio 
de 2006, o Batalha reabre ao público como espaço cultural sob a 
gerência de Laura Rodrigues, presidente da ACP e também filha 
do arquiteto Artur Andrade. (Gomes, 2006) O edifício é rentabi-
lizado para diversas atividades que vão muito além da projeção 
de cinema. Contudo, findo o contrato de gestão do espaço a 31 de 
dezembro de 2010, o Gabinete Comércio Vivo decidiu devolver 
o Cinema Batalha à empresa proprietária, devido a “prejuízos 
mensais avultados”. (Neves, 2011)
 Classificado como monumento de interesse público em 2012, 
o Batalha apenas voltou a abrir as suas portas pontualmente, de 
modo a acolher breves eventos como o TEDx Porto em 2014, o 
OFFF Porto em 2015, o Desobedoc em 2016, entre outros.

DA SALA BEBÉ AO ENCERRAMENTO DO ESPAÇO
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Fig. 22 — Sala Bebé.
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Fig. 23 e 24 — Interior e exterior do Cinema Batalha.
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1.4. Projeto e estratégia de reabilitação

Em setembro de 2016 surge o 
anúncio da reabertura do Cine-
ma Trindade, uma iniciativa da 
distribuidora de cinema inde-
pendente Nitrato Filmes, através 
de um acordo com a empresa 
proprietária e com a autarquia. 
(Andrade, 2016) Um mês depois, 
a Câmara Municipal do Porto 
acompanha esta notícia com o 
anúncio de uma estratégia de 

apoio à exibição de cinema nas salas da baixa, a qual incluía o 
Tripass, um cartão que, desde o início de 2017, dá acesso privi-
legiado ao circuito de cinema no centro do Porto com descontos  
e outros benefícios nas salas do Trindade, do Teatro Municipal 
do Porto (Rivoli e Campo Alegre) e do Passos Manuel. 
 Segundo o Presidente da Câmara, Rui Moreira: 

A abertura do Trindade é um acontecimento muito relevante 
na vida cultural da cidade porque contraria a tendência 
inversa, que como todos sabem se verificou ao longo das 
últimas décadas, de encerramento de salas e de espaços 
de exibição de cinema no centro do Porto. (Porto.pt, 2016)

Assim, em fevereiro de 2017, após mais de dezasseis anos de por-
tas fechadas, as duas salas-estúdio do Cinema Trindade reabrem, 
devolvendo as sessões diárias de cinema à baixa do Porto.
 Paralelamente a esta reabertura, Moreira tinha já revelado, 
em outubro de 2016, estar a negociar um acordo que permitisse 
também a reabertura do Batalha que, “quer pela sua arquitetura 
e inserção urbana, quer pelo seu histórico, seria importante para 
a estratégia municipal de reabilitação da Baixa”. (Coentrão, 2016) 
Desta forma, em janeiro de 2017, é anunciada a assinatura de um 
contrato que permitirá a reabilitação e dinamização do edifício. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Fig. 25 — Inauguração do Cinema Trindade.
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Como se pode ler no portal de notícias da Câmara Municipal:

O espaço passará a ser gerido pela autarquia nos próxi-
mos vinte e cinco anos, a favor da programação cultural 
da cidade. A Câmara e os proprietários do edifício, consi-
derado um dos mais importantes marcos arquitetónicos 
do Porto, acordaram o arrendamento pelo valor mensal 
de dez mil euros, que permitirá o desenvolvimento de um 
projeto ligado ao cinema, assente nos valores da memória, 
conhecimento e inovação. 
 O projeto, designado ‘Cinema Batalha’ terá como 
principais eixos estratégicos o conhecimento sobre a His-
tória do Cinema através de sessões regulares de cinema 
de arquivo, em formatos analógicos e digitais; a dissemi-
nação de discursos contemporâneos na área do Cinema 
sem canais de difusão no circuito comercial e nos festivais 
existentes; o apoio a agentes programadores e distribui-
dores na apresentação de novas cinematografias, e novos 
debates, na área do Cinema e da Imagem em Movimento; 
o apoio à investigação no domínio da História do Cinema 
e do pensamento crítico sobre a Imagem em Movimento 
e ações de cruzamento disciplinar entre a Imagem Movi-
mento e outras artes, nomeadamente as visuais através de 
projetos expositivos. 
 O funcionamento do Cinema Batalha constitui também 
a consolidação da estratégia de regresso do cinema à Bai-
xa do Porto, iniciada com o lançamento do cartão Tripass  
e com a dinamização dos cinemas Trindade, Passos Manuel 
e Auditório Isabel Alves Costa, no Rivoli. (Porto.pt, 2017a)

A requalificação deste espaço ficou a cargo de Alexandre Alves 
Costa do Atelier 15, uma escolha justificada “pela sua ligação his-
tórica e familiar ao edifício”, uma vez que o arquiteto é filho do 
cineclubista Henrique Alves Costa. (Andrade, 2017)

PROJETO E ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO
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Em julho de 2017, na apresentação do projeto de arquitetura, Ale-
xandre Alves Costa revelou que apesar de “o compromisso ser com 
o caderno de encargos e as condicionantes da existência de uma 
estrutura de importância cultural que deve ser preservada”, não 
serão aplicadas “soluções tímidas”, pois “a arquitetura é dinâmica”. 
Isto é, “não interessa aqui restaurar na perspetiva museológica, 
mas de forma integrada e de continuidade”. (Porto.pt, 2017b)
 Assim, as principais alterações a realizar passam pela trans-
formação da atual Sala Bebé num espaço polivalente e pela cria-
ção de uma nova sala-estúdio na parte posterior do segundo 
balcão da sala principal, devido à sua “dimensão excessiva para 
os tempos atuais”. Além disso, de forma a permitir acessibilidade 
a cidadãos com mobilidade reduzida, será instalado um elevador 
que liga verticalmente todo o edifício. Desde a cave, onde ficará  
a sala polivalente, até ao terraço, situado na cobertura do edifício, 
onde será instalada uma esplanada para “usufruir da belíssima 
paisagem urbana”. (cf. Anexo — “Relatório prévio de recuperação 
do Cinema Batalha”)
 Outro dos objetivos de Rui Moreira para a reabertura do 
Batalha diz respeito à recuperação dos frescos de Júlio Pomar, 
para a qual o pintor se tinha disponibilizado. Contudo, após a sua 
morte em maio de 2018, a solução para estes painéis permanece 
uma incógnita, sendo mencionada a possibilidade de os reprodu-
zir através da projeção de fotografias das obras nas paredes onde 
existiram. (Carvalho, 2018)
 As várias notícias analisadas apontam para o verão de 2019 
como data de reabertura do Cinema Batalha, no entanto, como se 
pode ler no Acórdão n.º 11/2018 do Tribunal de Contas, devido à 
“inesperada complexidade de resolução de problemas estruturais 
detetados no edificado, que acrescentará morosidade à interven-
ção”, “prevê-se a abertura ao público do equipamento em finais 
de 2019 / inícios de 2020”. (Silva, 2018)

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Fig. 26 — Projeto de arquitetura apresentado pelo Atelier 15.

Fig. 27 — (da esq. para 
a dir.) Sérgio Fernandez 
(Atelier 15), Rui Moreira, 
e Alexandre Alves Costa 
após apresentação do 
projeto de reabilitação, 
que teve lugar no próprio 
Cinema Batalha.

41 PROJETO E ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO
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Numa sociedade sobrecarregada de marcas que tentam cons-
tantemente distinguir-se no seu meio, torna-se fundamental 
disporem de uma identidade visual capaz de comunicar os seus 
valores com clareza e consistência, conferindo simultaneamente 
um caráter diferenciador à organização.
 Primeiramente, é essencial esclarecer, de forma breve, a 
diferença entre logótipo, símbolo, identidade e marca. Enquanto 
o logótipo utiliza tipografia para retratar o nome ou as iniciais de 
uma organização de um modo reconhecível, o símbolo, apesar 
de possuir a mesma função, é apenas figurativo ou imagético. 
(Lupton, 2004)
 Tanto o logótipo como o símbolo são apenas parte da iden-
tidade de uma organização. Por sua vez, a identidade consiste na 
articulação entre o logótipo e/ou símbolo e um sistema visual. 
Este sistema traduz-se na seleção de um ou mais tipos de letra a 
utilizar, uma paleta de cores, um conjunto de imagens, regras ou 
outros fatores que, em conjunto, criam uma mensagem coesa da 
empresa, pessoa, objeto ou ideia. Por último, a marca apresen-
ta-se como a conjugação do logótipo, do sistema de identidade, 
dos produtos e das ações da empresa na percepção formada pelo 
público. (Adams, 2004)
 Torna-se necessário estabelecer esta distinção nesta fase 
do projeto, como forma de compreender o objeto de estudo em 
causa. No entanto, não serão abordadas questões relativas ao 
surgimento da marca, do símbolo ou do logótipo. A questão cen-
tral deste projeto passa pelos sistemas de identidade dinâmicos, 
sendo a partir do surgimento deste novo conceito que incide todo 
o estudo realizado.

2.1. Símbolo, Logótipo, Identidade e Marca

SÍMBOLO, LOGÓTIPO, IDENTIDADE E MARCA
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O desenvolvimento de identidades visuais encontra-se num pro-
fundo processo de transformação, resultado de mudanças tecno-
lógicas que trouxeram novos meios e modelos de comunicação, 
implicando alterações na forma de pensar os suportes gráficos.

From designing the message to designing the language 
that formulates the message. (Lorenz, 2017, p. 26) 1

Atualmente, segundo Martin Lorenz (2017), o nível de complexi-
dade da comunicação excedeu a capacidade de uma identidade 
visual baseada num logótipo. Por mais específico que seja, é uma 
ferramenta de comunicação limitada, uma vez que comunica  
a mesma mensagem repetidamente, apresentando limitações na 
sua capacidade de adaptação a diferentes formatos, tamanhos  
e contextos. De forma a responder a esta complexidade, ao invés de 
uma única mensagem, é necessária a criação de uma linguagem 
visual que possa ser utilizada por uma organização, instituição 
ou empresa para formular uma multiplicidade de mensagens.
 Ou seja, enquanto no passado a visão mais convencional 
era que a influência de uma identidade seria reforçada pela con-
sistência da sua aparência e aplicação, com a internet, as redes 
sociais e a mudança de paradigma de impressão para o ecrã, as 
identidades passam a comportar-se como sistemas orgânicos. 
Estes utilizam mais elementos, agora variáveis, em oposição às 
tradicionais identidades estáticas e imutáveis. (Nes, 2012)
 Partindo do pressuposto de que uma identidade deve refle-
tir os valores e objetivos de uma empresa como um todo (o que  
a impulsiona, quais as suas crenças, o porquê da sua existência), 
e tendo em conta que estes princípios não são estáticos nem in-
temporais (estando em constante evolução, crescimento, e adap-
tando-se às novas circunstâncias), estas dinâmicas podem agora 
ser retratadas através de uma identidade visual flexível.

2.2. Identidades e Sistemas Dinâmicos

ESTADO DA ARTE

1 Do design da mensagem ao design da linguagem que formula a mensagem. (Lorenz, 2017, p. 26, 
tradução livre)
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De acordo com Ulrike Felsing (2010), a relação entre elementos 
constantes e variáveis é um dos aspetos fulcrais das identidades 
dinâmicas. Se por um lado os elementos constantes permitem 
o reconhecimento do todo, os elementos variáveis auxiliam na 
adaptação da comunicação a diferentes contextos.
 Irene van Nes (2012) exemplifica esta relação de um modo 
mais objetivo através de um diagrama que se divide em seis ele-
mentos: logótipo ou símbolo, tipografia, cores, elementos gráficos, 
imagens e linguagem. Neste sistema dinâmico ilustrado pela au-
tora, pelo menos um dos elementos deve ser constante, de forma 
a manter-se reconhecível, enquanto os outros podem ou não ser 
variáveis, atribuindo flexibilidade ao sistema.

TIPOGRAFIA

LOGÓTIPO 
OU SÍMBOLO

ELEMENTOS
GRÁFICOS

COR

LINGUAGEM IMAGENS

Fig. 28 — Sistema dinâmico e respetivos exemplos de 
comportamento propostos por Irene Van Nes. (2012)
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Fig. 29 — Sistema de identidade para 
a Boîte à Musique. (Karl Gerstner, 1959)
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Esta ideia de flexibilidade associada às identidades visuais não é 
algo novo; é possível observar um exemplo primordial no design 
gráfico modernista da Suíça, mais concretamente na identidade 
projetada em 1959 por Karl Gerstner, para uma loja de discos em 
Basileia, chamada Boîte à Musique. O seu logótipo consiste no 
nome da loja, que em português se traduz como Caixa de Músi-
ca, em caixa baixa e num tipo de letra não serifado, aliado a um 
retângulo que altera as suas proporções conforme os suportes 
onde é utilizado. 
 Esta identidade destaca-se pelo seu potencial de ser imple-
mentada sem a necessidade de adicionar outros elementos, uma 
vez que a lógica do sistema é definida apenas pelo logótipo. Gerst-
ner, no seu livro Designing Programmes, descreve a identidade 
como tendo a sua própria assinatura e estilo, não no sentido de 
uma marca imutável, mas através da capacidade de adaptação dos 
seus elementos previamente definidos. (Gerstner, 2007) Assim, 
aplicando o conceito de responsividade a um projeto de identidade 
visual, desenvolveu um sistema funcional no qual o logótipo se 
adapta aos diferentes formatos, permanecendo reconhecível em 
todas as suas versões.
 Gerstner é considerado precursor das identidades dinâmicas 
dado que foi dos primeiros designers a pensar a identidade para 
além do nível visual; em vez de uma identidade que comunica 
apenas de forma consistente, começou a pensar a identidade 
através da pluralidade de opções que um sistema possibilitaria.

2.2.1. Karl Gerstner e a Boîte à Musique

IDENTIDADES E SISTEMAS DINÂMICOS
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Ao longo deste subcapítulo serão analisadas identidades que se 
relacionam de algum modo com este projeto. Devido à escassez 
de identidades dinâmicas que se insiram exatamente no contex-
to de espaços dedicados ao cinema, a seleção aqui apresentada 
considera um espectro alargado de identidades culturais, explo-
rando o contexto português assim como o internacional, através 
de exemplos de identidades para instituições ligadas ao cinema, 
teatro, arquitetura, design e arte desenvolvidas por designers e 
estúdios de design, que tanto aplicam o conceito de flexibilidade 
como o conceito de sistema aos seus projetos.

A Casa da Música é o primeiro edifício em Portugal dedicado exclu-
sivamente à apresentação e promoção de música. Concebida para 
ser a casa da diversidade musical, é um projeto cultural inovador 
aberto a vários estilos — do jazz à música clássica, da eletrónica 
ao fado — apresentando tanto grandes produções internacionais 
como projetos mais experimentais. (Casa da Música, 2018)
 Atualmente considerado um símbolo arquitetónico e cultural 
da cidade do Porto, este edifício foi projetado por Rem Koolhaas 
e Ellen Van Loon do estúdio de arquitetura OMA, ficando a sua 
identidade visual a cargo do estúdio de design Sagmeister & Walsh.
 Stefan Sagmeister (2009), sócio fundador do estúdio, explica 
que inicialmente não pretendiam desenvolver uma identidade 
que utilizasse a arquitetura, no entanto, depois de ouvir Koolhas 
descrever o edifício como um “conglomerado de várias camadas 
de significado”, percebeu que tal definição poderia ser transfe-
rida dos conceitos utilizados   no discurso arquitetónico para um 
discurso de design gráfico.

ESTADO DA ARTE

2.3. Identidades Visuais no Contexto Cultural

A. Casa da Música
2007 / Sagmeister & Walsh
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Fig. 32, 33 e 34 — Cartazes para a Casa da Música.
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Ao utilizar a mesma linguagem que Koolhas, Sagmeister trans-
formou a arquitetura num símbolo dinâmico, criando um sistema 
com seis variações que compreendem as vistas superior, inferior, 
norte, sul, leste e oeste do edifício. Além dos diferentes pontos 
de vista, este símbolo recebe também diferentes cores conforme 
o contexto em que é utilizado.
 De forma a auxiliar este processo, o programador Ralph 
Ammer desenvolveu o software Casa da Música Logo Generator 
que, a partir de uma imagem de referência — por exemplo, uma 
fotografia de um artista —, é capaz de determinar dezassete pon-
tos cujos valores de cor são depois atribuídos aleatoriamente às 
dezassete faces do símbolo representativo do edifício, criando 
assim uma interpretação cromática da imagem inicial. Depois, 
escolhendo um dos seis pontos de vista, é possível exportar a 
versão final. (Roberts & Wright, 2010) Esta pode ser aplicada em 
cartazes, criando uma relação harmoniosa entre o símbolo e a 
imagem principal. (Sagmeister & Walsh, 2007) Este programa 
foi também utilizado na criação do estacionário, personalizando  
o ponto de vista e a paleta cromática do símbolo a ser aplicado no 
cartão de visita de cada funcionário desta instituição.
 Sagmeister escolheu o tipo de letra Simple, distribuído pela 
Lineto, para acompanhar toda a identidade visual. Utilizado no 
logótipo em letras minúsculas, as formas arredondadas deste tipo 
geométrico contrastam com as formas angulares do edifício.
 Enquanto o símbolo, as cores e as imagens são os elemen-
tos variáveis da identidade, o universo tipográfico, o logótipo e a 
tipografia de apoio são constantes, o que auxilia na perceção de 
uma identidade coesa. 
 A natureza flexível desta identidade exprime-se também 
na forma lúdica como o símbolo é aplicado nos vários cartazes 
que anunciam os eventos. Ao remover a ideia original de repre-
sentação do edifício, é possível utilizar este dispositivo de uma 
forma abstrata, não existindo propriamente uma regra para a sua 
aplicação. Assim, este sistema de identidade pode ser visto como 
uma linguagem, um vocabulário de elementos que se adapta cons-
tantemente, alterando-se de forma a responder a cada situação.
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O Stadtkino Basel é um dos mais importantes cinemas de arte 
na Suíça e um centro para a vibrante e estimulante cultura cine-
matográfica de Basileia. Adotando o mesmo princípio de design 
desde 2007, este espaço apresenta todos os meses um novo cartaz 
e respetivo programa a anunciar duas novas séries temáticas de 
filmes de culto. 
 Desenvolvidos por Ludovic Balland, os cartazes desta iden-
tidade utilizam elementos como fotogramas a preto e branco e 
títulos de jornais dos anos 50 que, combinados com uma com-
posição tipográfica notável, convidam o público a mergulhar no 
mundo do cinema. (Bäni, 2011)
 A peça editorial que contém a programação mensal segue  
o mesmo estilo, mas apresenta uma característica que a distingue: 
um calendário destacável, que se torna mais prático de transportar 
do que a publicação completa. Além deste calendário, localizado 
no centro da publicação, também as margens de todas as páginas 
são destacáveis. Estas, contendo toda a informação textual, dei-
xam espaço para as fotografias dos filmes sobressaírem.
 Este projeto, ao colocar a tipografia como foco central do seu 
conceito de design e ao definir uma estrutura que, apesar de se 
repetir mensalmente, permite variabilidade, reforça a qualidade 
dos seus cartazes e publicações. 

B. StadtKino Basel
2007 / Ludovic Balland 

(próximas páginas)

Fig. 35, 37, 38 e 39 — Exemplos de 
cartazes, calendários e programas 

mensais do StadtKino Basel.

Fig. 36 — Exemplo de dupla página e 
respetivas margens destacáveis de 

um programa do StadtKino Basel.
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Fundado em 1930 em Nova Iorque, o Whitney Museum of Ame-
rican Art dedica-se à exposição de arte americana, possuindo 
um amplo acervo de obras contemporâneas e do século XX, com 
ênfase no trabalho de artistas ainda vivos. Localizado na Madison 
Avenue desde 1966, o museu mudou-se em 2015 para um novo 
edifício projetado por Renzo Piano e localizado no Meatpacking 
District. (Whitney Museum of American Art, 2018)
 Em 2011, de forma a preparar esta mudança com antece-
dência, o Whitney contratou o estúdio holandês Experimental 
Jetset, formado por Marieke Stolk, Erwin Brinkers e Danny van 
den Dungen, para desenvolver uma nova identidade visual, subs-
tituindo a anteriormente criada por Abbott Miller, do estúdio 
Pentagram. Foi pedido aos designers que desenvolvessem uma 
nova linguagem gráfica — uma espécie de “caixa de ferramentas” 
— com o propósito de ser utilizada e aplicada pela equipa interna 
de design do museu. (Experimental Jetset, 2013)
 Durante o processo de desenvolvimento, que durou cerca de 
dois anos, os designers tiveram acesso a um extenso arquivo de 
materiais relacionados com o museu. De acordo com os Experi-
mental Jetset (2013), foi uma frase de Donna De Salvo, publicada 
num pequeno livro, que impulsionou o processo criativo e acabou 
por inspirar toda a nova identidade:

It would be much easier to present the history of art as  
a simplistic line — but that’s not the Whitney. 2

Os designers questionaram-se de que forma apresentava o Whit-
ney a história da arte — se não numa linha simples, então em que 
tipo de linha? — chegando à ideia de uma linha em ziguezague. 
Este ziguezague dá forma a um ‘W’ — que se adapta conforme 
o espaço que o rodeia — e é acompanhado do nome ‘Whitney’, 
escrito em maiúsculas. 

C. Whitney Museum
2013 / Experimental Jetset

ESTADO DA ARTE

2 Seria muito mais fácil apresentar a história da arte como uma linha simplista — mas isso não é o 
Whitney. (Experimental Jetset, 2013, tradução livre)
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Enquanto o nome do museu se mantém sempre no mesmo local, 
o “W responsivo” é construído por linhas que modificam a sua 
forma de acordo com a proporção, a superfície e o espaço dado.

Rather than as a logo or logotype, we regard the graphic 
identity as a system; a system that just happens to be re-
presented as a line drawing. (Experimental Jetset, 2013) 3

 
Esta solução surgiu quando os designers foram confrontados 
com a necessidade de criar objetos promocionais de exposições 
que apenas podiam conter uma representação de uma das obras 
expostas e a identificação do museu. Assim, a linguagem gráfica 
deste projeto consegue ser dinâmica e consistente ao mesmo 
tempo, uma vez que, embora a letra W apareça de forma diferente 
em cada peça impressa — respondendo às diferentes proporções 
das várias obras de arte —, a sua construção segue sempre um 
conjunto de instruções bem definido.
 A etapa inicial consiste no desenho do ‘W’, obedecendo às 
seguintes regras:

1. Dividir a área disponível em quatro espaços iguais;
2. Desenhar uma linha no primeiro espaço, do canto supe-
rior esquerdo até ao canto inferior direito;
3. Desenhar uma linha no segundo espaço, do canto inferior 
esquerdo até ao canto superior direito;
4. Desenhar uma linha no terceiro espaço, do canto superior 
esquerdo até ao canto inferior direito;
5. Desenhar uma linha no quarto espaço, do canto inferior 
esquerdo até ao canto superior direito. 

Na segunda etapa, utilizando o tipo de letra Neue Haas Grotesk 
Display 65 Medium, procede-se à composição do logótipo Whit-
ney com kerning específico. Já na terceira etapa, configura-se  
a espessura da linha do ‘W’ de forma a corresponder a 1/25 (4%) 
da altura das letras que compõem o Whitney. Por fim, a quarta 
etapa compreende o posicionamento do logótipo em relação ao 
símbolo, devendo ficar sempre posicionado no primeiro espaço 
criado pelo ziguezague, alinhado ao topo do símbolo e respeitando 
as distâncias especificadas no manual.

IDENTIDADES VISUAIS NO CONTEXTO CULTURAL

3 Em vez de um símbolo ou logótipo, consideramos a identidade gráfica como um sistema; um sistema 
que por acaso é representado como um desenho de linha. (Experimental Jetset, 2013, tradução livre)
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Fig. 40, 41, 42 e 43 — Sistema de identidade do Whitney Museum  
e respetiva aplicação a suportes impressos.
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Fig. 44, 45 e 46 — Sistema de identidade do Whitney Museum 
aplicado a bilhetes, pins e tote bags.
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A ideia inicial do estúdio era que toda a identidade visual se resu-
misse a estas instruções, sem necessitar de modelos ou manual 
de normas. No entanto, isso não se verificou dado que o projeto 
acabou por originar um manual de 220 páginas que contempla  
a construção da identidade dinâmica, o uso da tipografia, a si-
nalética, o website, entre outros. (Experimental Jetset, 2013)
 Além do símbolo gráfico, as imagens e os grafismos são 
elementos variáveis. As imagens das obras de arte do museu, 
devido à sua natureza inerente, possuem diferentes tamanhos 
e linguagens. Os grafismos adaptam-se aos diferentes meios  
e formatos seguindo a mesma lógica do ‘W’. Por outro lado, a pa-
leta de cores e o tipo de letra  Neue Haas Grotesk são elementos 
fixos da identidade.
 O sistema desenvolvido, apesar de se construir a partir de um 
conjunto de regras, permite bastante liberdade de interpretação  
e improvisação durante a implementação, tornando cada aplica-
ção uma peça criativa que pode ser resolvida de várias maneiras.

After all, a graphic identity could (and should) never be  
a machine, in which one simply ‘inputs’ an image and a title, 
and out rolls an invitation. It will always be a human pro-
cess, in which the aesthetic and conceptual decisions made 
by the graphic designer play an essential role — a role that 
can never be skipped, or erased. (Experimental Jetset, 2013) 4

Desta forma, é necessário que existam designers competentes 
ao nível de execução, algo que, segundo o estúdio holandês, foi 
essencial para o sucesso da identidade do Whitney Museum, que 
possui a sua própria equipa de designers para a implementação 
deste sistema.

IDENTIDADES VISUAIS NO CONTEXTO CULTURAL

1 “Afinal, uma identidade gráfica nunca poderia (nem deveria) ser uma máquina, na qual simples-
mente se "insere" uma imagem e um título, e sai um convite. Será sempre um processo humano, no 
qual as decisões estéticas e concetuais feitas pelo designer gráfico desempenham um papel essencial 
— um papel que nunca pode ser ignorado ou apagado.” (Experimental Jetset, 2013, tradução livre)
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A equipa do estúdio de design Atlas, sob a direção de arte de As-
trid Stavro e Pablo Martín, projetou uma identidade dupla para  
o Museu do Design de Barcelona (Museu del Disseny de Barcelona) 
e o Design Hub Barcelona (Disseny Hub Barcelona),   o edifício que 
abriga o museu e as principais instituições de design da cidade.
 O princípio fundamental da identidade é o seu sistema ba-
seado numa simples “linha de conexão” inspirada na localização 
geográfica do edifício — uma praça na ligação de três das vias 
mais importantes da cidade. Esta linha diagonal manifesta-se 
graficamente e fisicamente através de todas as aplicações da 
identidade, incluindo sinalética, estacionário, cartazes, folhetos, 
catálogos, merchandising, assim como o próprio design de inte-
riores. (Stavro, 2014)
 Visto que as identidades necessitavam de ser complemen-
tares, Atlas desenvolveu uma linha flexível e dinâmica como um 
dispositivo gráfico que une todo o sistema, combinando-o com 
uma abordagem tipográfica simples e arrojada. A simplicidade 
visual da linha é reforçada pelo uso do tipo de letra Grafik, de-
senhado por Christian Schwartz. Um tipo de letra não serifado, 
geométrico e simples que, ao mesmo tempo que faz referência  
a clássicos não serifados, permanece completamente moderno.
 Apesar do briefing deste projeto pedir especificamente 
para evitar qualquer tipo de referência visual à forma externa do 
edifício, um dos aspetos que influenciou a abordagem do design, 
foi a principal característica do seu interior — os seis andares 
são interligados por escadas rolantes, as quais têm também uma 
inclinação diagonal específica.
 Por outro lado, o museu apresenta um programa que integra 
o presente, passado e futuro do design em Barcelona. Uma simples 
linha simboliza perfeitamente um lugar de interação, envolvi-
mento e conexão, criando um elo entre o Museu do Design e as 
principais instituições que estão alojadas no interior do edifício. 
(Stavro, 2014)

D. Museu do Design de Barcelona
2014 / Atlas

ESTADO DA ARTE
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Fig. 47, 48 e 49 — Sistema de identidade do Museu do Design  
de Barcelona aplicado a cartazes e brochuras.
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Segundo Stavro (2014), a intenção foi criar uma estética intem-
poral que respeitasse a identidade das associações de design 
existentes e, ao mesmo tempo, refletisse a natureza dinâmica  
e mutável do edifício e do museu. Assim, a personalidade não é 
dada pelo logótipo, mas sim pelo sistema, tornando a identidade 
instantaneamente reconhecível.

Fig. 50 e 51 — Manual de identidade e catálogos 
do Museu do Design de Barcelona.
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A Swiss Films Foundation, agência de promoção do cinema suí-
ço, tem como principais funções a sua distribuição e promoção 
cultural. Como parceira dos cineastas, fortalece a visibilidade  
e a perceção positiva da cultura cinematográfica suíça no país  
e no exterior. (Swiss Films, 2018)
 Em 2015, a pedido da equipa da fundação, o Studio Feixen 
apresentou uma proposta de redesenho da sua imagem. Segundo 
Felix Pfäffli (2015), a proposta de identidade desenvolvida utiliza 
o simbolismo dos filmes de uma forma lúdica e adaptativa, con-
ferindo uma imagem mais ousada e criativa a esta fundação.
 A combinação da tipografia com a paleta de cores vibrantes, 
presente no sistema de cartazes dinâmicos criados pelo Studio 
Feixen, representa elegantemente o carácter de cada um dos 
filmes retratados. Utilizando a seleção de filmes da fundação,  
o estúdio apresentou também um cartaz dinâmico, através de um 
vídeo que combina a identidade com excertos dos filmes.

E. Swiss Films
2015 / Studio Feixen

Fig. 52 — Sistema de cartazes dinâmicos proposto 
pelo Studio Feixen para a Swiss Films.
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O Teatro Municipal do Porto (TMP) reabriu em janeiro de 2015, 
apresentando uma identidade visual desenvolvida pelo Studio 
Eduardo Aires, anteriormente designado por White Studio. 
 Pertencente à Câmara Municipal e desdobrando as suas 
sessões por dois edifícios — Rivoli e Campo Alegre — o Teatro 
pretende comunicar a sua abertura à cidade, assim como a sua 
natureza dupla. Desta forma, a sua identidade foi concebida  
a partir do ponto do logótipo da cidade do Porto, projeto desen-
volvido pelo mesmo estúdio, sendo que esse ponto se estende 
sempre de forma a esconder o nome de um dos edifícios.
 Tendo em consideração a longa história que este teatro tem 
com a cidade e com os seus habitantes, o objetivo era alcançar 
uma linguagem visualmente estável e equilibrada, com um toque 
contemporâneo, que seria simultaneamente acessível e atraente 
para vários tipos de público. 
 Por ocasião da temporada 2018/2019, o estúdio desenvolveu 
um novo sistema de desdobramento da identidade que parte do 
anterior, acentuando a interação entre ponto e linha. Esses ele-
mentos foram transformados num padrão dinâmico que serve não 
só como imagem reconhecível, mas também como um sistema 
funcional, adaptável a diferentes formatos e suportes, capaz de 
estruturar e organizar claramente o conteúdo.
 Além disso, sendo um projeto cultural complexo, a utilização 
de um sistema tipográfico forte e clássico permite uma estrutura 
sólida, mantida através dos vários materiais de comunicação.

F. Teatro Municipal do Porto
2015 + 2018 / Studio Eduardo Aires
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Fig. 54 —  Logótipo   
da cidade do Porto.

Fig. 53 —  Sistema de 
identidade do Teatro 
Municipal do Porto. (2015)
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Fig. 55, 56, 57 e 58 — Desdobramento da 
identidade do Teatro Municipal do Porto 
a partir do sistema desenvolvido para a 
temporada de 2018/2019.
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Fig. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 — Logótipo dinâmico e respetivo 
desdobramento da identidade do Teatro Nacional D. Maria II.
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Situado em Lisboa, o Teatro Nacional Dona Maria II é uma ins-
tituição que conta com mais de 170 anos de história. No ano de 
2015, a direção do TDMII foi renovada, introduzindo uma profunda 
mudança na missão cultural deste projeto, uma vez que preten-
deu estabelecer uma dinâmica flexível de abertura ao público, 
aos artistas, à cidade e ao país.
 Assim, visto que se tornou também necessária uma estra-
tégia de comunicação gráfica que refletisse a nova política de 
abertura, os designers portugueses Lizá Ramalho e Artur Rebelo 
do estúdio R2 foram contratados para desenvolverem uma nova 
identidade visual para o teatro.
 O símbolo anterior, tendo sido projetado há mais de 25 anos, 
valorizava apenas o monumento através da reprodução da sua 
fachada. Por outro lado, de modo a fechar portas com o passado, 
o estúdio desenvolveu um logótipo baseado na sigla 'DMII' (Dona 
Maria II), no qual a letra 'M' varia a sua forma dentro de um amplo 
espectro tipográfico, podendo assumir proporções extra conden-
sadas a extra expandidas.
 Segundo os R2 (2015), o logótipo é essencialmente tipográ-
fico numa tentativa de enaltecer o texto, mas simultaneamente 
expressivo de forma a  traduzir várias visões e interpretações. Em 
termos gráficos, esta capacidade é materializada na flexibilidade 
da letra ‘M’.
 Os designers escolheram utilizar dois tipos de letra da Klim 
Type Foundry — Domaine e Founders Grotesk — tanto no logótipo 
como na aplicação desta identidade flexível aos vários suportes, 
desde cartazes, brochuras, website, entre outros.

G. Teatro Nacional Dona Maria II
2015 / R2
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Em 2016, o estúdio R2 desenvolveu a identidade visual 
para a 4.ª edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa. 
Intitulada The Form of Form, esta edição pretendeu 
construir diálogos em torno da dimensão visual da 
arquitetura e o seu impacto social e técnico.
  A identidade deste evento foi construída a partir 
dos elementos tipográficos do título, cuja composição 
aproveita a redundância criada pelo uso duplicado da 
palavra ‘FORM’ e, através das relações estabelecidas 
entre os dois ‘O’s quadrados, que se adaptam ao espaço 
e formato do suporte, é capaz de gerar uma infinidade 
de formas.
  Assim, esta identidade tanto pode funcionar 
isoladamente, como pode reagir de acordo com as 
circunstâncias e os conteúdos, “transformando a ra-
cionalidade do ponto de partida em formas flexíveis”. 
(R2, 2016)

Karl Gerstner’s logo for Boîte à Musique was 
one of the first instances of a flexible, responsi-
ve visual identity, and an extremely successful 
one argues Lizá Ramalho of R2. (Grafik, 2015) 5

Relembrando a identidade concebida para a Boîte à Musique, 
referida no início deste capítulo, é possível estabelecer um pa-
ralelismo entre ela e a identidade desenvolvida por Artur Rebelo 
e Lizá Ramalho, no modo como a última também utiliza formas 
retangulares responsivas aos suportes, acrescentando, porém, 
uma camada de complexidade através da intersecção entre re-
tângulos e conteúdo.

H. The Form of Form
2016 / R2
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Fig. 65 — Identidade do 
evento The Form of Form 

aplicada a um tote bag.

5 O logótipo desenvolvido por Karl Gerstner para a Boîte à Musique foi um dos primeiros exemplos 
de uma identidade visual flexível, responsiva e extremamente bem sucedida, argumenta Lizá Ra-
malho dos R2. (Grafik, 2015, tradução livre)
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Fig. 66 — Funcionamento da identidade 
do evento The Form of Form.
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O Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), pertencente à Universi-
dade de Coimbra, é o único teatro universitário português. Com 
quase sessenta anos de história, oferece uma programação regular 
e diversificada de teatro, dança, música e cinema. Esta institui-
ção valorizou desde sempre a peça editorial da programação da 
temporada, no entanto, este objeto gráfico foi perdendo força ao 
longo dos anos. 
 Assim sendo, para a temporada de 2016/2017, a agência de 
comunicação e design Bürocratik ficou encarregue da criação 
de uma nova identidade visual, cuja única restrição passava por 
manter o logótipo desenhado nos anos 90 por António Barros. 
Aproveitando o quadrado formado pelas quatro letras da sigla 
TAGV, este expande-se para que cada letra ocupe um canto do 
suporte em que o logótipo é aplicado. 
 Os quatro cadernos que completam a temporada, um por 
cada época — setembro a dezembro, janeiro a fevereiro, março  
a abril e maio a junho —, obedecem a regras cromáticas preesta-
belecidas. Na temporada de 2016/2017, cada caderno tinha cores 
quentes associadas, complementadas com preto — a cor oficial 
do TAGV —, enquanto em 2017/2018 predominaram as cores frias, 
complementadas por cores contrastantes. Em ambas as tempo-
radas, estas cores desdobram-se para os diversos suportes que 
comunicam a marca, sendo que as imagens de 2016/2017 aparecem 
sempre a preto e branco, enquanto em 2017/2018 é aplicado um 
duotone que combina o branco com uma das duas cores corres-
pondentes a cada época.
 A identidade desenvolvida utiliza três famílias tipográficas, 
permintindo que os nomes dos vários eventos possam ser escri-
tos utilizando, ou a serifada Tiempos da Klim Type Foundry, ou  
a grotesca Work Sans, enquanto as informações complementares 
utilizam a monoespaçada Space Mono.
 Com a quantidade de conteúdos que surgem do vasto pro-
grama cultural do TAGV, a organização da informação presente 

I. Teatro Académico Gil Vicente
2016 / Bürocratik

ESTADO DA ARTE
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nestes objetos de design torna-se fundamental. De forma a man-
ter uma coerência organizacional entre os vários cadernos, algo 
absolutamente necessário no design editorial, o seu layout segue 
uma grelha bastante rígida, no entanto, não se torna monótono, 
uma vez que são criados destaques para os eventos mais relevantes 
de cada época.
 O sucesso desta identidade foi imediato, sendo reconhecida 
através de prémios de design tanto em Portugal, pelo Clube de 
Criativos de Portugal, como na Europa, pelo Art Directors Club 
of Europe e pelos European Design Awards.

IDENTIDADES VISUAIS NO CONTEXTO CULTURAL

Fig. 67, 68 e 69 — Cadernos do TAGV para as temporadas 2016/2017 e 2017/2018.
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A Casa do Design Matosinhos é um museu de design que alberga 
exposições sobre a história e o estado atual do design português, 
bem como uma plataforma curatorial que promove a discussão 
sobre o seu futuro.
 Em 2016, o estúdio de design Non-Verbal Club foi convidado 
pela esad—ideia, uma estrutura de investigação em design e arte, 
a desenvolver a identidade do museu, assim como a linguagem 
visual para a sua comunicação e presença física.
 Os designers portuenses sentiram desde o início do projeto 
a necessidade de criar um símbolo icónico que possuísse uma 
sensação intemporal e representasse o design como um exercício 
de projeção. Utilizando formas geométricas básicas para a sua 
construção, intercetaram dois planos — as letras ‘C’ e ‘D’ — com 
uma linha, originando um eixo que os mantém unidos ao mesmo 
tempo que cria uma perceção de profundidade.
 Uma vez definida a identidade institucional, passaram ao 
desenvolvimento dos princípios que compõe a linguagem visual 
da Casa do Design. O estúdio não achou necessário estabelecer 
uma matriz completamente definida, mas sim um conjunto de 
diretrizes que outros designers pudessem interpretar e utilizar 
nas futuras aplicações da sua comunicação.

J. Casa do Design Matosinhos
2016 / Non-Verbal Club

ESTADO DA ARTE

Fig. 71 — Estacionário da Casa do Design.Fig. 70 — Logótipo da Casa do Design.
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Segundo os Non-Verbal Club (2016), foram definidos dois princí-
pios básicos:

1. Cada peça utilizada na comunicação deverá ser dese-
nhada como uma tela aberta onde o espaço será ocupado 
com diferentes elementos — tipografia, imagens, blocos 
de cor, espaço em branco — seja por ações de construção, 
ocupação, interrupção ou desconstrução.
2. A informação está contida em diferentes faixas colocadas 
em cada peça, criando hierarquias distintas e momentos 
de leitura. Estas faixas deverão ser capazes de tornar as 
estruturas visíveis ou invisíveis, mudar de direção, sobre-
porem-se ou até mudarem de estilo.

Fig. 72 —  Desdobramento da identidade da Casa do Design  
segundo os princípios definidos pelo estúdio Non-Verbal Club.
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Desta forma, a comunicação da Casa do Design mantém uma lin-
guagem forte e característica, proporcionando, simultaneamente, 
oportunidades de experimentação na sua implementação, como 
se pode verificar nos materiais gráficos projetados pelo estúdio 
para as duas primeiras exposições do museu.
 Esta identidade é acompanhada pelo tipo de letra Neue 
Haas Grotesk, curiosamente o mesmo utilizado na identidade 
do Whitney Museum, anteriormente mencionada. Enquanto  
o símbolo e a tipografia são elementos fixos da identidade, a sua 
aplicação nos cartazes e outros materiais de divulgação do museu 
torna-se bastante flexível.

Fig. 73 —  Identidade da Casa do Design aplicada a cartazes.
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O Cinema Trindade reabriu as suas portas em fevereiro de 2017, 
com um logótipo desenhado por Márcia Novais e Tiago Carneiro. 
A posterior comunicação semanal, tanto impressa como online, 
tem vindo a ser desenvolvida pelo designer Igor Ramos. 
 De modo a visualizar o desdobramento do projeto, uma vez 
que não se encontrou nenhuma explicação relativa ao desenvol-
vimento da sua identidade, foi consultado o website do Trindade, 
assim como os folhetos impressos e as publicações em redes so-
ciais, utilizadas para a divulgação das suas sessões de cinema.
 Pode-se verificar que a identidade apresenta como elemen-
tos constantes o tipo de letra Prophet dos DINAMO, aplicado a 
títulos e informação de maior destaque, sendo também utilizado 
no logótipo; assim como a cor amarela, predominante no website 
e presente em algumas das suas aplicações nos outros suportes. 
No entanto, o maior destaque é dado às imagens cinematográ-
ficas, sendo que por vezes os filmes acabam por ser divulgados 
recorrendo apenas aos seus cartazes oficiais.

K. Cinema Trindade
2017 / Márcia Novais, Tiago Carneiro

IDENTIDADES VISUAIS NO CONTEXTO CULTURAL

Fig. 74 —  Logótipo do 
Cinema Trindade.
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Tendo em conta as várias identidades visuais exploradas neste 
capítulo, é possível concluir que esta recolha de informação e a 
sua posterior análise permitiram adquirir conhecimento que se 
mostrou essencial na realização da parte prática deste projeto, 
uma vez que ajudou a perceber o que já havia sido feito, de que 
forma havia sido feito e em que sentido estes exemplos poderiam 
auxiliar a estruturar a proposta de identidade.

77

Fig. 75, 76, 77 e 78 — Desdobramento da 
identidade do Cinema Trindade. 
(à esq.) Publicações em redes sociais
(à dir.) Exemplo de programação impressa
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De modo a proceder à recolha de documentação bibliográfica 
sobre este espaço, recorreu-se à Biblioteca Municipal do Porto, 
onde foram encontrados programas das sessões do Cineclube do 
Porto realizadas no Cinema Batalha entre 1952 e 1970. 
 Após uma breve análise das cerca de trezentas programações 
disponíveis, sendo que a biblioteca apenas permitia a consulta de 
vinte exemplares de cada vez, identificou-se como essencial para 
o desenvolvimento deste projeto a documentação da evolução do 
design destes objetos ao longo dos anos. Assim, seria interessante 
catalogar pelo menos as suas capas, que apresentavam grande 
diversidade de sessão para sessão.
 As únicas opções de reprodução apresentadas pela biblio-
teca passavam pela fotocópia ou pela digitalização. No entanto,  
a fotocópia era a preto e branco e de baixa qualidade, não sendo  
a solução indicada para representar as cores e o detalhe dos arte-
factos gráficos. A digitalização, por outro lado, seria a forma ideal 
de documentar as várias programações, mas dada a quantidade de 
material a digitalizar, o custo de um euro por página tornar-se-ia 
impraticável em contexto de projeto académico. 
 Entrou-se em contacto com a biblioteca na tentativa de 
encontrar outra solução para a documentação, propondo-se a 
possibilidade de fotografar os artefactos. No entanto,  a institui-
ção mostrou-se inflexível em relação às suas soluções de docu-
mentação predefinidas, não permitindo a fotografia de qualquer 
objeto gráfico, de maneira a evitar a danificação dos documentos 
ou a possibilidade de causar perturbações na Sala de Leitura.
 Posto isto, foram contactados outros indivíduos e institui-
ções, sempre na tentativa de encontrar documentos relativos ao 
Cinema Batalha. 
 Estabeleceu-se contacto com Laura Rodrigues, filha do 
arquiteto Artur Andrade, e dona da loja de vestuário Butikão, 
situada na rua Passos Manuel. Laura indicou o Atelier 15, consti-
tuído por Alexandre Alves da Costa e Sérgio Fernandez, a quem 
tinha disponibilizado todos os documentos que possuía sobre  

3.1. Recolha de Artefactos

RECOLHA DE ARTEFACTOS
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o edifício, uma vez que estes eram os arquitetos responsáveis pelo 
projeto de reabilitação do Batalha.
 Depois de agendada uma reunião com o arquiteto Sérgio 
Fernandez, foi possível visitar o atelier. Nessa visita explicou que 
o objetivo principal do projeto de reabilitação passa por tentar 
recuperar o que se encontra destruído, apenas com pequenas 
alterações à arquitetura existente. Em termos de documentação 
não foram apresentados artefactos relevantes para este projeto 
de identidade, apenas documentos relacionados com o projeto 
de arquitetura. O arquiteto mencionou ainda a possibilidade de 
ser combinada uma visita ao edifício, de forma a conhecer o seu 
interior, algo que não se chegou a concretizar.
 Posteriormente, em visita à biblioteca da Casa Allen, foi 
estabelecido contacto com Ana Carneiro, responsável pela pro-
gramação e produção do Cineclube do Porto. Ana explicou que 
o espólio completo dos programas das mais de duas mil ses-
sões realizadas pelo Cineclube do Porto se encontrava entregue  
a outra instituição, encarregue dos procedimentos de restauração 
necessários para a sua preservação. 
 Apesar disso, guardado na sala da Casa Allen que serve de 
local de trabalho para a produtora do cineclube, restava ainda um 
arquivo de exemplares repetidos que cobria grande parte do total 
de sessões realizadas. Ana fez questão de disponibilizar todo o ar-
quivo existente, cujas programações se encontravam organizadas 
cronologicamente e divididas por vários livros, assim como um 
scanner para a respetiva digitalização. Deste modo, foi possível 
recolher uma amostra das capas mais relevantes em termos grá-
ficos para este projeto, ou seja, uma seleção de capas pertencentes 
a programas de sessões realizadas no Cinema Batalha.
 Em visita ao Arquivo Histórico, parte integrante do Arquivo 
Municipal do Porto e localizado na Casa do Infante, foram encon-
tradas digitalizações de plantas do Cinema Batalha, assim como 
de bilhetes das suas sessões e de algumas fotografias antigas do 
seu exterior.
 Por fim, foi marcada uma reunião com a técnica superior ar-
quivista Conceição Teixeira com lugar na Casa de Ramalde, edifício 
que alberga a Direção de Serviços de Bens Culturais da Direção 
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Regional de Cultura do Norte. Neste encontro foi disponibilizada 
a consulta de alguns documentos relativos à construção do Cine-
ma Batalha, tendo sido digitalizado apenas o item mais relevante 
para este projeto. Tratava-se do relatório prévio de recuperação 
do Cinema Batalha, no qual os arquitetos do Atelier 15 esclarecem  
a sua visão para a reabilitação deste edifício.

O desenvolvimento desta identidade consistiu num processo não 
linear, no entanto, tentou encontrar-se uma organização deste 
capítulo que permitisse entender a linha geral de pensamento, 
destacando as decisões de maior relevância para o projeto.
 O objetivo fundamental desta proposta passou, desde o início, 
por aliar a ideia de “memória” à de “inovação”, princípios defen-
didos pela Câmara Municipal do Porto. Assim, tendo como base 
a recolha de artefactos gráficos relativos ao passado do Cinema 
Batalha, desenvolveu-se uma abordagem mais contemporânea  
e adaptada às necessidades de comunicação dos dias de hoje.
 Inseridos no período de 1949 a 1993, os programas digitaliza-
dos encontram-se em anexo, organizados por ordem cronológica, 
de forma a visualizar a sua evolução ao longo do tempo. Nestes 
programas verifica-se a ausência de uma identidade definida, 
visto que não existe nenhum elemento comum a todos eles, no 
entanto, alguns períodos são caracterizados por uma estética 
semelhante, criando coerência através da tipografia, cores ou 
presença de ilustração.

COMPONENTE PRÁTICA

3.2. Componente prática
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Fig. 79, 80, 81, 82 e 83 — Vários  
logótipos do Cinema Batalha, 
encontrados em bilhetes.
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Através da análise dos programas e bilhetes recolhidos, foram 
encontrados vários logótipos do Cinema Batalha. 
 Olhando para as figuras 79, 80 e 81, é possível verificar que  
todos eles são figurativos, uma vez que o próprio edifício surge 
como elemento gráfico, em forma de pictograma. As diferentes 
versões encontradas são bastante semelhantes entre elas, manten-
do sempre a mesma estrutura — pictograma à esquerda e nome 
à direita —, existindo apenas ligeiras variações no desenho do 
edifício e na tipografia utilizada.
 Apesar de não ter sido encontrada informação precisa re-
lativa à data em que foi inicialmente desenhada, durante a pes-
quisa efetuada foi encontrado um bilhete de 1993 que apresenta 
uma nova versão do logótipo. Nesta, verificam-se mudanças mais 
significativas, quer no desenho, que foi bastante simplificado, 
quer na forma como a tipografia era aplicada, sendo omitida a 
palavra ‘Cinema’ e surgindo apenas ‘Batalha’, a negativo, sobre 
a representação do edifício. Num outro bilhete foi encontrada 
uma iteração desta versão em que se observa a substituição da 
palavra ‘Batalha’ por ‘Sala Bebé’, revelando o carácter adaptável 
deste redesenho.
 Em todas as versões do logótipo existe uma constante ten-
tativa de representação da fachada, talvez devido às suas formas 
características, nomeadamente a sua curva proeminente. Além 
disso, a presença do edifício vem reforçar a sua relevância histó-
rica e arquitetónica, tendo em conta o contexto e época em que 
foi construído.
 Posto isto, as primeiras experiências consistem numa rein-
terpretação contemporânea dos antigos logótipos, uma vez que 
combinam a ideia figurativa da representação do edifício com 
uma abordagem mais abstrata. Desta forma, são omitidos os 
detalhes arquitetónicos da construção, fazendo da fachada um 
possível contentor para texto e imagens, onde estes são projetados 
e distorcidos revelando a curva do edifício.

3.2.1. Primeiras experiências

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS
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Fig. 85 — Primeiro teste 
no Cinema 4D a partir 
da curva da planta do 
Cinema Batalha.

Fig. 86 — Aplicação 
de uma imagem em 
diferentes pontos da 
curva construída no 
Cinema 4D.
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Para isso, recorreu-se ao programa Cinema 4D, que permite a 
criação de conteúdo tridimensional, e utilizou-se como referência 
a curva representada na planta original do Cinema Batalha, de 
modo a reproduzir a fachada de forma fidedigna.
 O primeiro teste consistiu na projeção da letra B nessa mesma 
fachada, podendo ser posicionada em diferentes pontos da curva, 
como se pode verificar na fig. 85. Dado que se trata de conteúdo 
3D, é também possível visualizar esta representação de qualquer 
ângulo, gerando inúmeras possibilidades, algo que se alinhava 
com a ideia de criação de uma identidade dinâmica.
 Uma vez que o objetivo era pensar a identidade como um 
sistema gráfico, este processo foi também aplicado a imagens 
retiradas de filmes. Rapidamente se percebeu que esta distorção 
alterava demasiado o conteúdo original, e tendo em conta que  
a intenção era destacar o conteúdo e não modificá-lo, esta opção 
foi considerada inviável.
 Além disso, a aplicação das diferentes perspetivas de um 
possível logótipo tornar-se-ia um processo complicado, uma vez 
que o programa não exporta ficheiros vetoriais, o que obrigaria 
ao redesenho de todas as vistas exportadas. Tendo estes entraves 
em consideração, passou-se a uma segunda ronda de esboços.

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS

Fig. 87 — Aplicação de diversas imagens de filmes à 
representação tridimensional da fachada do Batalha.
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Fig. 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 — Programas de sessões 
do Cineclube do Porto realizadas no Cinema Batalha, que 
apresentam a ideia de grelha ou curva no seu desenho.
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Nesta segunda fase, as experiências foram pensadas tendo em con-
ta o eventual desdobramento entre peças, logo, foram realizados 
testes em vários formatos referentes a diferentes suportes, de modo  
a comprovar se seriam viáveis para uma identidade final, mesmo 
não existindo ainda um logótipo definido.
 Este conjunto de experiências abandona a tridimensiona-
lidade, optando por uma linguagem bidimensional e de maior 
simplificação, não perdendo a referência à curva do edifício, que 
desta vez foi utilizada como máscara aplicada sobre imagens 
dos filmes. Desta forma, resolveu-se o problema criado nos tes-
tes anteriores, visto que nestes exemplos as imagens já não são 
distorcidas pela volumetria do plano tridimensional.
 De modo a reforçar a ideia de representação da fachada, foi 
inserido um elemento adicional — a grelha — referente às janelas 
do edifício. Além disso, a ideia de grelha visível está presente nos 
antigos programas de sessões realizadas no Cinema Batalha, não 
só como elemento gráfico, mas também como base para a estru-
tura do conteúdo das suas capas. Nas figuras 89 e 90 é possível 
verificar como a grelha se adaptava à informação presente. No 
caso das imagens, os blocos inferiores expandiam-se de forma a 
criar espaço para as mesmas.
 Como nesta fase foi acrescentada informação textual re-
ferente aos filmes de modo a testar a viabilidade desta solução,  
a grelha foi utilizada seguindo esta mesma lógica de adaptabi-
lidade. Ainda que primeiramente tenha sido utilizada de forma 
mais livre, ao longo do processo passou a servir de estrutura a 
partir da qual seria inserida a informação — tanto textual como 
imagética — ajudando à criação dos layouts de todos os suportes.
 Durante estas explorações foram realizados também os pri-
meiros testes de tipografia, que, tal como os restantes elementos, 
apresentam referências aos artefactos gráficos recolhidos. No en-
tanto, estas escolhas serão analisadas posteriormente em maior 
detalhe, visto que nesta etapa ainda não tinham sido tomadas as 
decisões finais.

PROCESSO
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No último teste desta fase, foram combinadas a grelha e a cur-
va — esta com um grau ainda maior de abstração — de modo  
a dar forma a um 'B' que ocupasse todo o cartaz. Considerou-se 
a utilização de um sistema de desdobramento da identidade que 
consistisse na adaptação da letra B a cada suporte, no entanto, 
para além de criar repetição desnecessária, a sua perceção seria 
reduzida em suportes mais horizontais.
 Ainda assim, esta simplificação dos elementos, combinada 
com a ideia de criação de um sistema veio a influenciar de forma 
crucial o desenvolvimento da identidade final.

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS

Fig. 95 — Testes iniciais de cartazes que 
aplicam a ideia de curva como máscara.
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Fig. 96, 97 (à esq) e 98 (à dir) — Testes que 
aplicam a ideia de curva e grelha a vários 
suportes, incluindo bilhetes e cartazes.
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3.2.2. Símbolo

O processo de definição do símbolo foi intercalado com os esboços 
relativos aos suportes mostrados no subcapítulo anterior. Uma vez 
que este processo deu origem a uma multitude de soluções, são 
incluídas e analisadas apenas as consideradas mais relevantes, 
tendo em conta a solução final.
 Os dois primeiros esboços consistem em tentativas de repre-
sentação de tridimensionalidade aplicada ao símbolo. O primeiro 
tenta representar a fachada de forma mais direta, tornando-se 
demasiado literal, enquanto o segundo se traduz numa represen-
tação menos específica de uma deformação gerada a partir de uma 
curva que, apesar de ter potencial a nível gráfico, poderia criar 
problemas de legibilidade que confundam o ‘B’ com um ‘EB’.
 De seguida, foi testada uma referência direta ao ‘B’ da palavra 
Batalha (fig. 102) localizada em ambas as extremidades da fachada.  
A parte superior desta letra relembra a planta do edifício, algo 
que é reforçado à medida que a curva se afasta da haste (fig. 100). 
 Contudo, quando se tentou equilibrar a proporção da sua 
barriga superior e inferior (fig. 101), de forma a reforçar a legibili-
dade em tamanhos reduzidos, considerou-se que o ‘B’ resultante 
não era suficientemente distintivo para servir de símbolo, sendo 
por isso descartado.
 Ao contrário dos exemplos mencionados acima, no conjunto 
que se segue (fig. 103 e 104) é possível verificar a influência das 
experiências relativas aos suportes, nomeadamente o último car-
taz, onde as ideias principais de grelha e curva são simplificadas 
e combinadas para formar um ‘B’, com vista ao desenvolvimento 
de um sistema gráfico que seguisse uma lógica modular.
 Nos exemplos da fig. 104 em específico foi acrescentada 
uma camada de permutabilidade entre os módulos, tendo em 
mente a possibilidade de gerar vários símbolos que, apesar das 
suas diferenças, manter-se-iam identificáveis.
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Fig. 100

Fig. 99 — Dois primeiros esboços do símbolo.

Fig. 101 Fig. 102 — ‘B’ da palavra 
Batalha, localizada em ambas 
as extremidades da fachada.

Fig. 103 — Esboços para um ‘B’ modular.

Fig. 104 — Esboços para um ‘B’ modular, capaz de 
permutar os seus elementos.
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Fig. 105 — ‘B’ construído a partir de 
três módulos iguais que representam 
as iniciais ‘CB’.

Fig. 106 — Símbolo final.

Fig. 107 — Esboços para um ‘B’ responsivo.

Fig. 108 — Testes de tipografia incorporada no símbolo.
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Na tentativa de explorar outras possibilidades, foram realizados 
novos testes que, acima de tudo, procuravam criar uma solução 
mais sintetizada. Sendo assim, a experiência seguinte, presente  
na fig. 105, teve início com o desenho de uma estrutura resultante 
da combinação de três módulos iguais que representavam as ini-
ciais ‘CB’. A esta construção foi reduzido o detalhe, pela omissão 
de parte das linhas, dando origem a um símbolo onde, apesar do 
‘C’ estar subentendido, é representado um ‘B’ mais característico 
e reconhecível.
 A partir deste resultado foi ainda testada a possibilidade 
de um símbolo responsivo através da variação da sua largura 
(fig. 107), porém, a perceção da letra ‘B’ era afetada. Além disso, 
percebeu-se que o símbolo tinha sido demasiado simplificado, 
tendo perdido a referência à grelha. De forma a contornar essa 
situação, voltou-se a acrescentar parte das linhas que haviam 
sido retiradas anteriormente. Obteve-se assim um equilíbrio 
entre a simplificação e a representação dos elementos principais 
da identidade (fig. 106), ou seja, a curva e a grelha.
 Tendo chegado a este resultado, foram ainda efetuadas ex-
periências que incorporam tipografia dentro do próprio símbolo. 
No entanto, percebeu-se que a legibilidade ficaria bastante com-
prometida em tamanhos reduzidos, por isso optou-se por manter 
a versão anterior. A solução final relativa à tipografia a utilizar 
com o símbolo é abordada no subcapítulo dos suportes finais.
 O símbolo escolhido inspirou também a criação de novos 
testes relativos aos cartazes, de forma a comprovar a viabilidade 
de um sistema de desdobramento dinâmico para aplicação da 
identidade aos restantes suportes. Assim, nestes cartazes, foram 
exploradas não só várias alternativas de desconstrução do sím-
bolo a partir dos seus elementos fundamentais, como também 
os limites de reconhecimento da identidade tendo por base esse 
processo de desconstrução.
 A oscilação entre o desenvolvimento do símbolo e os esboços 
relativos aos suportes auxiliou a definição de um sistema para 
aplicação da identidade, garantindo maior coerência no seu des-
dobramento. A utilização desse sistema será abordada em maior 
detalhe no subcapítulo correspondente.

SÍMBOLO
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Fig. 109 (à esq) e 110 (à dir) — Testes de cartazes 
que exploram a desconstrução do símbolo.

97 SÍMBOLO
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Os programas do Cineclube influenciaram também, de forma 
fundamental, a escolha dos principais tipos de letra a serem 
utilizados no desenvolvimento da identidade. Nas figs. 111 e 112 
encontra-se uma seleção de seis exemplos, quatro capas e duas 
contracapas, que, entre diversos outros programas presentes em 
anexo, fazem uso dos tipos de letra escolhidos.
 A partir de uma análise detalhada dos artefactos digitali-
zados, foi possível determinar tipografias muitos semelhantes 
às encontradas, nomeadamente o tipo de letra Reservation Wide 
equivalente ao tipo não serifado e expandido, ou seja, mais largo 
que o normal, presente nas comparações da fig. 113, e também  
o tipo de letra Romana que se assemelha ao tipo serifado do estilo 
Old Style presente nas comparações da fig. 114.
 Posteriormente, foi definida uma relação de utilização 
para estes dois tipos de letra relativamente à identificação de um 
filme, sendo o Reservation Wide Black utilizado para escrever  
o título enquanto o Romana Roman é composto sempre em caixa 
alta para identificar o nome do realizador, de forma a suprimir  
a preposição 'de' sem afetar a compreensão da informação que se 
pretende transmitir.
 O tipo de letra Reservation Wide, desenhado em 2006 por 
Silas Dilworth e comercializado pela TypeTrust, destina-se prin-
cipalmente a títulos devido à sua forma expandida, no entanto,  
a simplicidade do seu desenho permite também a sua utilização 
em tamanhos menores. Este é o principal tipo de letra da identi-
dade, uma vez que combinado com o símbolo perfaz a identidade 
visual desenvolvida, sendo também utilizado para datas e outras 
informações ao longo dos vários suportes.
 O tipo de letra Romana, desenhado em 1860 pelo francês 
Theophile Beaudoire conjuntamente com Gustave F. Schroeder, 
e atualmente distribuído pela Bitstream, está disponível em dois 
pesos, roman e bold, sendo que o bold deve ser utilizado para tí-
tulos de artigos do editorial, de forma a manter o contraste entre 
tipo de letra serifado e não serifado.

PROCESSO

3.2.3. Tipografia
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Foi ainda definido um terceiro tipo de letra a ser utilizado para 
texto, uma vez que os anteriores não seriam ideais para leitura 
em blocos mais longos. Escolhido pela sua legibilidade, Akkurat é 
um tipo de letra grotesco e não serifado que combina a qualidade 
pragmática da tradicional tipografia suíça com uma abordagem 
contemporânea. Desenhado por Laurenz Brunner e lançado em 
2004 através da Lineto, está disponível em três pesos, light, regu-
lar e bold e nos seus respetivos itálicos. Apresenta também uma 
versão monoespaçada, a ser utilizada nas informações adicionais 
da parte editorial da identidade.
 Nos esboços iniciais dos cartazes, quando ainda não tinham 
sido definidos os tipos de letra, verifica-se a presença de outra 
família tipográfica, Druk Wide, que viria a ser descartada. Esta 
tipografia também partilha características com algumas das 
encontradas nos antigos programas, no entanto, a sua aplicação 
funcionava apenas em cartaz, uma vez que nos restantes suportes 
o seu uso era limitado devido às suas formas exageradas.
 A integração de tipografia que de alguma forma se relaciona 
com o passado do Batalha, torna-se um meio de preservar a he-
rança gráfica dos seus antigos suportes de comunicação. Assim, 
através da escolha destas três famílias, é encontrado um equilí-
brio entre a memória tipográfica associada a este espaço e uma 
abordagem mais contemporânea, adequada às necessidades de 
comunicação dos dias de hoje — tanto para suportes impressos 
como digitais.

TIPOGRAFIA
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Fig. 111 (à esq) e 112 (à dir) — Capas e contracapas de programas  
de sessões do Cineclube do Porto realizadas no Cinema Batalha, 
que serviram de refêrencia para a escolha dos tipos de letra.
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Fig. 113 e 114 — Comparação entre tipografia 
encontrada nos programas do Cineclube  
e os tipos de letra escolhidos.
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As  «tardes  clássicas»  do  Batalha

A  nossa  próxima  sessão

S. MIGUEL TINHA UM GALO

Morrer como um homem

HOMENAGEM  A  CHAPLIN

A Batalha de Argel
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Reservation Wide Black
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Reservation Wide Bold
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Reservation Wide Regular
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ROMANA BOLD
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ROMANA ROMAN
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

102
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The Lobster
YORGOS LANTHIMOS

Akkurat Mono
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Akkurat Regular
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Akkurat Italic
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TIPOGRAFIA103

Fig. 115 — Relação de utilização dos dois tipos de letra principais 
da identidade tendo em conta a identificação de um filme.
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CMYK: 75, 25, 65, 0
RGB: 70, 150, 110

CMYK: 0, 25, 80, 0
RGB: 255, 200, 70

CMYK: 80, 40, 0, 0
RGB: 40, 130, 200

104

CMYK: 0, 65, 75, 0
RGB: 240, 120, 70

PROCESSO

Fig. 116 — Escolha de cores baseada nos 
programas das sessões do Cineclube do 
Porto realizadas no Cinema Batalha.
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Assumindo a existência de uma programação mensal, um dos 
pontos variáveis do sistema identitário passa pela atribuição de 
uma cor diferente ao conjunto de suportes publicados em cada 
mês, tais como cartazes, programas e publicações em redes sociais.
 Desta forma, e tendo como base a amostra de programas 
digitalizados, foram inicialmente utilizadas duas cores, o laranja 
e o verde, como se pode verificar nos vários esboços relativos aos 
cartazes. Posteriormente, foram definidas as cores correspon-
dentes aos primeiros quatro meses de funcionamento do Batalha 
após a sua reabertura: laranja para setembro, verde para outubro, 
amarelo para novembro e azul para dezembro.
 Em termos de continuidade, esta sugestão de cores poderia 
repetir-se ciclicamente, mas, preferencialmente, seria definida 
uma paleta diferente a cada temporada, com uma cor atribuída  
a cada mês, possibilitando uma identidade mutável, uniformizada 
através dos restantes elementos gráficos.

3.2.4. Cores

CORES
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Fig. 117 — Símbolo final e respetiva subdivisão em grelha.
Elementos base do sistema de desdobramento da identidade.
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3.2.5. Sistema de identidade

SISTEMA DE IDENTIDADE

Desde o início do projeto procurou-se criar uma identidade di-
nâmica, de modo a introduzir variação no seu desdobramento. 
 Este conceito de dinamismo foi primeiramente aplicado 
ao símbolo através da alteração e posterior subdivisão dos seus 
componentes (fig. 117), acentuando o contraste entre as formas 
retas e os semicírculos.
 Apesar de terem sido descartados como possíveis iterações do 
símbolo — contrariando a lógica de identidade dinâmica presente 
em exemplos mencionados no capítulo dois —, estes resultados 
inspiraram a definição do sistema de desdobramento final. Isto é, 
estes exemplos são a primeira instância de variabilidade regrada, 
uma vez que, apesar de serem distintos, partilham o mesmo ponto 
de partida. Aqui, a diferenciação é dada através da subdivisão da 
grelha inicial do símbolo.
 Esta lógica foi transposta para os diferentes suportes como 
uma estrutura base a partir da qual é disposto o conteúdo e onde, 
para além de ser aplicada a subdivisão, são também inseridos os 
semicírculos. Estes podem ser reposicionados livremente, desde 
que se alinhem com os blocos da grelha, permitindo gerar inúme-
ras soluções, procurando sempre um balanço entre a informação 
e os elementos gráficos.
 Deste modo é conseguida a flexibilidade pretendida, re-
correndo apenas a algumas regras que garantem a consistência 
e uniformidade, dando origem a uma identidade dinâmica que 
não vive apenas de iterações do seu logótipo.
 Esta solução faz mais sentido para a identidade proposta 
dada a constante renovação da programação do espaço que obri-
ga à produção regular de novos suportes. Neste contexto, variar 
apenas o símbolo tornar-se-ia demasiado previsível, sendo então 
favorecida esta variação dos layouts que, a longo prazo, seria capaz 
de atribuir mais dinamismo aos suportes de comunicação.
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Com a criação deste sistema deixa também de ser necessária a 
aplicação de um logótipo a todos os suportes, sendo, de uma for-
ma geral, incluído apenas o nome ou o símbolo, visto que o reco-
nhecimento da identidade já é conseguido através dos elementos 
gráficos da mesma. Em situações excecionais, onde não se verifi-
car a presença de nenhum desses elementos, deverá ser utilizado  
o logótipo de modo a preservar a integridade da identidade.
 A identidade visual é formada pelo símbolo previamente de-
finido, acompanhado pela designação ‘CINEMA BATALHA’ à sua 
direita, no peso regular do tipo de letra principal da identidade, 
Reservation Wide. Como se pode verificar na fig. 118, foi definida 
uma margem de segurança a toda a sua volta, correspondente a 
1/3 da altura do símbolo, a mesma medida que separa o símbolo 
do nome. Além disso, após vários testes, concluiu-se que o logó-
tipo nunca deverá ser utilizado com menos de 5 mm de altura.
 Em relação às cores definidas no subcapítulo anterior, es-
tas são aplicadas sob a forma de gradiente, reforçando a ideia de 
curva, dado que representa a sua volumetria. A orientação da 
sua aplicação varia conforme o suporte, mas sempre no eixo ou 
horizontal, ou vertical, sendo posicionada de acordo com a grelha 
e formando uma breve transição entre a cor e o fundo branco.

PROCESSO

Fig. 118 — Logótipo final e respetivas margens de segurança.
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De forma a mostrar a aplicação do sistema descrito anteriormente, 
foram desenvolvidos exemplos de programas, cartazes, cartões, 
bilhetes, merchandise e desdobramento para redes sociais.
 Uma vez que a identidade proposta sugere uma programa-
ção distribuída mensalmente ao público, foram desenvolvidas 
quatro capas e respetivas contracapas, correspondentes a uma 
temporada do Cinema Batalha. Para o interior dos programas, 
são apresentadas cinco duplas páginas que demonstram o fun-
cionamento do sistema quando aplicado a paginação editorial. 
Nestes exemplos é possível verificar uma versão mais contida da 
identidade, respeitando a natureza deste suporte, cujo conteúdo 
é composto em grande parte por informação textual. Distribuída 
em blocos de texto justificado, remete para a ideia de grelha, sem 
a necessidade de a expor.
 São apresentados exemplos de páginas de destaque a con-
teúdo, neste caso um artigo sobre um realizador, servindo como 
modelo para ciclos de cinema, festivais, entre outros eventos que 
possam ter lugar no Cinema Batalha. Nestas páginas, os elementos 
gráficos surgem como apontamentos, não se sobrepondo à infor-
mação principal, mas mantendo coerência com a identidade.
 Em relação às restantes páginas de programação, optou-se 
por um layout com uma grelha mais definida, onde as informações 
são mantidas na mesma posição, criando maior uniformidade  
e valorizando a facilidade de interpretação. Neste caso, a varia-
ção dá-se pela adaptação da grelha ao bloco de texto formado 
pela sinopse, destinando-se o restante espaço à imagem do filme 
correspondente. Esta imagem é posicionada livremente, podendo 
ou não ocupar toda essa área.
 A todos os suportes publicados ou distribuídos regularmente 
é atribuída a cor do mês correspondente, enquanto que os suportes 
perduráveis, tais como os cartões de visita e o merchandise (t-shirt 
e tote bag), utilizam apenas preto e branco, visto não estarem 
associados a nenhum mês.

3.2.6. Suportes finais
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Enquanto as peças de merchandise utilizam representações ilus-
trativas do símbolo, baseadas nas iterações a partir das quais se 
definiu o sistema de identidade, as diferentes versões dos cartões 
são geradas a partir do sistema, conferindo um carácter distintivo 
a cada cartão pessoal.
 Os suportes para as redes sociais seguem uma estratégia dife-
rente de comunicação, de forma a aproveitar o espaço predefinido 
para essas aplicações. Assim, é dado maior ênfase às imagens,  
o que obriga a uma aplicação menos rígida dos semicírculos, que 
deixam de se adaptar à grelha para se sobreporem e adaptarem 
às imagens.
 Em relação ao conteúdo presente nos suportes desenvol-
vidos, este partiu de uma pré-seleção de filmes que vão desde  
o cinema de arquivo ao cinema contemporâneo, com ênfase em 
autores nacionais. Desta forma, a proposta concebida alinha-se 
com os interesses manifestados pela Câmara Municipal do Porto, 
aproximando-se o mais possível de um contexto real.

PROCESSO
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Este projeto resultou de uma investigação histórica relativa ao 
Cinema Batalha, assim como uma análise do contexto da sua rea-
bertura, tendo como objetivo principal o desenvolvimento de um 
sistema de identidade dinâmico, que permitisse a sua aplicação 
de forma flexível, porém, mantendo a sua consistência.
 A identidade proposta apresenta uma abordagem contem-
porânea sobre o passado, alinhando-se à estratégia proposta pela 
Câmara Municipal do Porto para o futuro do Batalha, assente na 
memória, conhecimento e inovação.
 O lado histórico — memória — fica salvaguardado pela 
ligação à fachada e à arquitetura, assim como pelas referências 
aos artefactos recolhidos, tanto a nível tipográfico como cromá-
tico. Por outro lado, a flexibilidade gerada pelo sistema através da 
desconstrução das formas do símbolo e posterior aplicação aos 
suportes, sustenta a vertente contemporânea e de inovação.
 A identidade define-se pela relação entre elementos cons-
tantes e variáveis, de forma a responder às necessidades de comu-
nicação. Neste caso, o símbolo, a tipografia e a linguagem gráfica 
mantêm-se constantes, facilitando o reconhecimento, enquanto 
a aplicação dos elementos gráficos, as cores, e as imagens variam, 
permitindo que a identidade se reinvente a longo do tempo em 
todas as suas aplicações, conferindo-lhe um carácter evolutivo.
 A principal limitação na realização do projeto diz respeito 
à impossibilidade de realizar uma visita ao espaço, impedindo o 
conhecimento real do mesmo, o que poderia ter vindo a benefi-
ciar o processo criativo. Outra das limitações provém da falta de 
informação programática que, num contexto real, seria disponi-
bilizada pela entidade responsável, obrigando assim à simulação 
da mesma tendo em conta a estratégia da Câmara Municipal do 
Porto para a reabilitação do Cinema Batalha. Assim, a aplicação 
da identidade aos vários suportes inclui apenas as informações 
textuais essenciais à compreensão do contexto, de modo a obter 
uma visão geral das suas possibilidades de desdobramento, bem 
como comprovar a sua viabilidade.
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Todos estes pontos foram tidos em consideração e influencia-
ram o processo, uma vez que existiu, desde o início, a intenção 
de apresentar o projeto à Câmara Municipal do Porto após a sua 
conclusão, com vista à sua aplicação em contexto real.
 É importante mencionar que o resultado obtido simboliza 
apenas um ponto de partida para a identidade do Batalha. O sis-
tema criado exemplifica a aplicação relativa a uma temporada, no 
entanto, seria possível expandir e acrescentar uma nova camada 
à linguagem desenvolvida através de, por exemplo, colaborações 
com outros designers, artistas e criativos. Da mesma forma que 
Artur Andrade convidou artistas a complementarem a arquite-
tura do Cinema Batalha com as suas obras, esta proposta pode 
vir a servir de tela para intervenções por parte de outras pessoas, 
assumindo que a sua essência, isto é, os elementos constantes, 
permaneçam inalterados.
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